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 قاتل نيئانعم لد

 0 لرتب ,.خلعتلا قوقحلا
 لزنلا

00 
 موقت و ضورحسللا زيؤرعم باب
 ءابالا لاوحا
 عا رجا لاوحا

 مالادالدا لاوحا
 رولا لاوجا
 ءاسلا ف لصن
 تاموزلا لاوحا
 بلصلا ثراثب لاوحا

 نيالا تانب لاوتا
 نبالا تانب لاسم ةروص
 ماو بال ثاؤنالا لاو ا

 بال تاوثالا ل ارح ا

 (مالا ل اوجا
 ةرللا لاوحا

 تابصعلا ب اب

 مسن نيمعلا لاوح |
 ور حمو وريث يصحلا لاح

 صولا نيرا باب

 لولا باب
 ..قفاونلاو لمارتلاو لثارثلا رنيفرحم ىف لد
 نيرر_لا نيب ني اب ثلاو

 ققاوتل او لخارئلاو لظازتلاركز

 وعممابلا فاما زوق

 اباب

 قيل سف لك ريصن رحم ىف لشن
 ءايرؤلاو م ةيرولا نيب تسالي ءمسق ىف لصخ

 جرراّتلا لضخ

 درلا باب

 خط انلا باب
 (' امرالا ىوذ باب

 (اصرالا ىدذ تن لوالا تنسلا

 ثير لاف تاسبا نوربتتلانذارع لصد

 (اصرالا ىوذ نم ف اننا فنصلا فل سن

 ( اصرالا ىو نم شلاثلا فنسلا ف لضن
 [امرالا ىوذ نم حلالا نسا لس

 3 يول
 وصف

 لش ن لن
 رونا ن لضن
 ريزرلا ن لصف
 ريجمالا ىف لصن
 ىئررلاو قركاو قزلا ن لض
 اا

 بارما نبش لك ح ناب نمنع ىذلا لورجلا
 حاج لاسرواور تو او ثم تابسعلاو ضوفلا



 ىءارسلا

 َ ويلا نَحيلا شلات
 ةيربلا ريخ قع مالتلاو ةولَصلاو  نيركاشلا سيح - نيملغلا بر هن سمحلا
 ار ديالا لسملل لوط )3 ىسرهاذتلا قيتلتلا هلاو دتحم

 لا تدل ا وهات امل لامماعلا تتقن اهله شالا دوتلعو ضئارفلا

 هوُبِيلا نمعلا هثداوشو
 نلمح ىجع ما داو قواصلاو مهيوسالو هل ثيرشال عدحو هتددمحلا

 نيب دا قوهيلعل وعملا هباحصاد هلا ىتعو مييجرلا فؤرلا ىدنلا
 هللا ىلارقتفملا هبعلا لوقيف عبو مسنلا بهورجفلا عطامميروقلا
 ىلعيرررق هلا ستيت ىوفاريكلا نيدلا# اظنب وع وملان نوم حموميركلا
 نيدلاو ةلدل جار ةيجارسلا نتم ىلع اهتقم ٍش اوح :نه ناويقتسملا طارعلا
 قيفو امو وءرعتلارا ىف هللا هلخدا ى دنو اجسلا نيشرلا سبع ىب دمحم
 ويرلظعلا لضفلا اد ةوهد هنلابالا

 لقيا ى! ملال ر كلا صخنو مجود ءايلوال او ءايرالا نيركاشلا نمر املاو ركنا يك ضفازلا عرس بويصنم نيك شلارمم وق عل
 لاب مثال نع نوزع انجب نطلب ول رب اطل ريمي لوف حل ٠١ حاجب نم ذو نانلا نم نولي ناسنلا نم نولي بدال لم رلشنا تال تنممالايحك
 ف نال بودطملةؤامدوكعم ائمزرسو يلعرشل ا ىصروقباب انا لوسر لاقرلؤق حلل حراوماب نايرضحلا نئن و رتبم منا نير اطل اي وانصقف
 ىلص ثلا لوسر لات لا ةريره ىلا نتمالاو ىقم دبا حرر اذ نيثرحملاةراوراءاود اضف اوراكل شئ ضل ولت يق هج ٠٠_92 دميعتورلعت ى فس ان
 لع سلا لص شرلا لوسر لاق لات وعسى رب نعى رارلاىورو قما نم عزام لواوببو سير داو رلعلا فسن داخ ومع ضمانا ملحن سوريا

 عريف عتب نار طلاو اب ل صني ادا ناري الة فىف ن اننا فليب وفحن تشل ظيو ضيق معلاو توهم ىلاذ س ازا ووملو شئ ذا اوه سو
 نم وجعي اروادورهن وطقم ى ا اذمورفماب يعن ىلاوتلوقك ع طلاو مرق ى اتشرف ارب فض ات روقلردطتلا ناعم .نؤللا قلو ليضلا نم ل يت كرد
 ماهر احتل ضفرق ىلاهتلوقكن يوبتلاو لونا ىل نارقلا كيب ضو ىزلا نا ىل ات وقكل زن الاوان فم تسصااءاب علا لوقك ضرع
 ,نراحلاهزب ىعالتشسا شييراوملا سبل علاق مإ غلا لع ناك لولا لصا ى اتلاف امف ترج نمىنلا ىلعن اك ىل ات وقكل العالاد امني ى ا
 يلرعتو كازب يك للهاور_بيعن ثرراو لك نيبو نرقلا مؤ ىلا وتر ثسلا لزن رو ضوعلا نع رجلا اطعالاو وطقم, داتلاو ةردملا ماسلا نيف النتسلا

 شلريلا نم عنملايري.ةروتملا لوصالاركذ ابي زمفووملا لوصالاك تن د نا ىفشمالو زكرتلا نس لك تن رعت باص وريف نع لوعصاب مرام رمل اك
 دبع ضوف اذ تداولا نوكد فرعمارهف لضوو ضير مسقين ال لتي الامل ةداممال ناو اًنازلو قوقحلا نعال نوربذا كلذ مهلا ىب لب بجاد
 د يا انو ياكل ومو زازا هاب بام للورد ثدالاقف كف ل كك ينو لو اوررلاو عيتتلاو ثرريلا بايسا مزود تاذوا
 لاصييا متيانال . .. . . الكا ى اسيل يلع تلمح اهترلوقك ا تمشلا اهق اقنتس اؤا تاكرتم الو انى ا ف انس رتب شفملا عرونعوم ىب لد اهعلا لارا
 ةداضشبإلالا ما تيدا ىف هخسلاو باكا نم جوا همخس اوردتالا لاالاورظالا ونجا و حرج و ىلس امير ماسلا نييح اريل اولا ايرا ىلا قولا
 ف ىاانع سايل ل شمالو ٠ 2 عامالا دعو حاجالا موتى لغارلا رعد ارتجاي بالاما شيرا ىف مالا عامباو عسل اوما
 اوقحلا مالسلا ريل وقل تاببععلا شرا نسل اي تباشلا نمو اوما نوهت مستقلا يلا نس مذنب م الكف او تمل ملغم سايقلا نال تيس اومل انت
 تنل ضسنلا ن وكلا .ئاوونهوملامالوم سن بدطت لا... .:. اياضقلا ل ئاسمو افك ف وزعت... صورك لصر ل والف قب ار اهباب ضئفلا
 لا وملح سوريلعرئنلا سروق نم لعب رضذو قرصنلا اك نورس ا_وضاوو امهرخلن راهمو بارحلاورقفلا نم خبار تيسنو ىواطمملا ف ا
 كم تومدنع ظراود وجدو سيف نينا مدت اد وقفل يعوا قيم مرو توم الر لبو شنو شدوروم قتو شرروم» ثراو لت اكراو ثيبدتلا
 ن الو سنلارئوببللحلافسن روق حله ٠_ مهتما قيترلا ف كءاستعلا سنخت و الوواةيجوزو اقر شرادجلسلاو لد كري متوا سقم



 تاريملاف و ىارسلا

 نم هزيهجتو هتيقكتب نبي لوألا ٌةَبَترم ةعبرا قوقح تملا كرين .٠ هَ هلس هو ا نبك رم هك ب 2 ف هل 2 و ههه سي
 ل ِ ىلا تلا ينيب

 اصو نهد مل ولام نم ىقب ام عيمج نم هنوند ىدفن متريتفت ال هرينيتريع
 هه سترات تان 00 طرشي او نيزك حا ستان اي 59

 تسيل ام لوق ح1 -» نيس نمسح ةرابع انببب فسنلاخذل نوب توما م احنا نم ضئا فلا و توم لاه تاي لاهل اص نناسن لل
 تيما رب بام ائئالطصاو سك اعف لع ناكام لك ارا نوكس عم ايو اننا سك اذ وكيد لو تما لوعظملا قحمرصضوولإسكو انا عب كولا
 ىفؤيخذلا ىف اكءايلوالا لعحبو نعي ال ام صارعتلا بالقن اب واررعلا نع مسن ابو .اذملا لقلب مبتاولا ذر اسيف لظنيورينول خلا قحقلحت نع ايذاصرلامنم
 راو نيفلتلا ىو سوبرا قوقح وقس ٠١ مقا ارش لوما دز تسيل رثثرعب ىدلصح يملا نا لاب نا ىساس عفن ابرك اهبدامكم د

 نيل لوالا نولي ال واد ارح تيم ا نومي نا اما تيا كرت قلعتباد لاقت نااطمطنارجوو تلا سو نيعولاو
 رس ائلاو مولا لوال ادا تيا لبق نم ثوب نوكي نااءاىلانلاو يلا لوالاالوا تملا لب باث نوبي نا ىلاملاهو-

 ورسكذ نكد نيا ذ ىلا دجال زب لعل نقعرنفد ىلا توم نيش نم تيارا ناين لخويا وزلا وزيد ركب وق حل مديل
 جملا باوثا رم شا عرمكاب لجرلا نييفكف مصل اراينغ ابابا كذو ناصقن اذو ناسا الب ىاريششت ويزن سلوق عكس »نان اًنامتبا
 انتو يسن اكل نمزكاوا لقا رس اهب نفلولذ الشم قرع عام ايد ىف سبلي ناك اذاذ نمل رابعاام اوريتطت فك ؤ نم لق ابر زرت تسمن نم
 ريما ل اثنا الاب نذلين اى اا وراد رسل دل اثل او. قا نيسان دايعالا فليس بوث ناكاذاذ طسوليفرابتم لاذ
 باادللا يد ءاضق ىف اننا قنلا ىا لا ردو ىنغت موق بال ٠س ىرالا نيل شما نفك ع ةدايزلابحت ىضواولف للزب نول ماذا ائبو لول ١
 نارؤن لام كيت هذه بجاولا نال ةوكرلا تالخب نذل عف انه نعل دب نال نيد حاف ش نع لوب ةمذلا ىف لام بدو اؤرتومو قل ا دبج نع
 يول هالاىفاوتوافتو عاج ناكتادرازجادارللرتوا اذعءاشن اذالاد اسف قد نافل اردن قمار حف ريطدماول ندلا ناكاذ اذرخ[شنعألوب نولي
 لس لام نع الدب ببي ارت احلل قيراط تورم لع نكد ىلا اوبس و الضو تمس اين ىفرازقال ابدا يب ابابا. تاكا وبس فص ععلا يسرك
 موق تبسم ق كوني مشلوتس ا نا اًصاصق لتنال عرفوا ةزوابهل رمت از اهيرلع ف دبب امطا بف ورارق اب تسب اذلا لعملا نيد ىلع مّن نا الست او
 تام اذا ستنل ابووالا امهر ةوابعلاو ةدابغ امال اندنع توم اب امقسي نان ىل اهقرل بعباولا نإ تو يرو ةرافلو نول نيم كى ادترتملا نيداماو
 عرج ايتضالر علا نيد ماقد اذ دالور حلا نيو حمرب ىشوملا ثلا نيد عمتجتا اذا ل اييساب ىلبضساّلا نم وتف امي ى دل و ا رولا امي رمي نال تل تا
 هتاف ولف املا لسا لث نمل نيب ىتلام تدنن  اياسو زينت لالا قحلاىا:لاهاياهوزفنتملوق سك 7س لاعت. ثلا ءانغتما

 ًنأواثثدجلد طق ن مناور فسوا ضب ناضمر موصدناذ ناورب نم عراص فن ةولص لكن ىردثلا نمنعاو رت نا ءزول ل حت نع خل ن اب ىضواو ةرلسص
 ديلا حرت ىف الوم اعترشلا نم يت دديصو الب ثمراولا دع واورب نم عارم فن مو لكلا حطينا تنرولا ىلف/ماحط الاب ىضواو تام قت عن

 ةوكل اهلا ى تربل ناكأف ىقانع ناد ايف ىفد ناذاشم قمتي ا سانا سب ىف ناءاذ لكى س انبي حئذاد ابعد للا هند نويللن اا ةييصولا نا ملش و
 امو موق مرني مستو علا ناكامو تملا ب اهباب ايفو ارقفلل ريقرصلاو عروطتلا جاكت اوطتتوارط ضل ايقرصورورذلاو تاراذك اكتم اجاوداكاو

 ا|ميجذوصتلا ناك اورد ةدعاد تاكل حلو بضعلاب ةررغم برقلا تامين منج لكلجبيو ايمى سلنلا مسن اذدابعلا قو للوطن عش
 محتار نكاد ريذلو ةوللاو اف ى اضل لاقولفمالاف متالا اد (مقيف عمت /نيتألااياصولؤ وشنو وعتمس ابضنىف اثم ةدماد لكن الا لل اهترتلارجو
 قسم لكلا نالىوق الاذى رق الا مي لب مسا لخر قنفلا ىلع ةقيضلاب ىعوا ناي نجري تىدالا ناكن او نجاه ىلا قت ىلع رفا (مقي الو مسار للع
 يرام ىواقنلا ىف فلذلو نيو انو ةيانعلا نع اًلمئيرمالا ىوافلا حقت ياو علاوراسملارر ىف كى يحسن لذاٌشاقح
 نعم_ ىف لطم ا لاكن ملاذ خيش | ىلعمبارو تدثكن دخإ ةريق وابد وارلام شملت قدطم يعول تناك ؟ءاوسضيرالا ىلع مصور امبلا نع الن
 داذاؤاددازرباوخ م السالا حت لاقو موتنا نينرلا ىف اذكى اعتدنا قت نب ىصول داو مهل( النول يرن نوكيف رتل | عويتل ثراريما
 فلللا لن ف نلعن ا ناو نيفلالا شائف نيفلاراص م شمال تيتولا لامرلامن اذا قتح | ينع صقر مف اذ او يتلا اعرازرديعول محل لام ا
 ولو عروترلا مس يلو لوبقلاب ل ىصوهلادسرب ىترلار يشي تزن اوز اجا ناو مترولا إيزيس ملاذا دايز ىف لطب سس ىلع يعول تان اذاو
 رظراول (يصولا ىار عصتا|و ور ن ود نوجا. صعرارقم ىف رام ضعبل انو مثرولا ضخ؛ راما زاد وجي انطقاساو راقسا ةذامالا نإ ضقلا لبق

 نيئوزل يا ادلارتتمو عت ارجوزالا ثراوارل تكمل اذا امكامل تيمولا حن اضاؤ جو زلال نييملاذاامادادلا ىف اكرحأ سراو دوجو نحوي فو ةذاهجا لا
 ىف اة دكتاومدنع اشداو نولي ب ثرداول مريعولا رخص مى ىف قرجلاو ثيصولا ىلا حاتحيالف ايمعتو انرفوا اًبيمعتو اورو انصرف الكل املا لور ضنملافرؤيولا نم
 مد ممل رتسل امي اوحلا



 ثاريملاف ١ ىحارسلا

 2 ملل ها هلل ه م ء كاقف رج ود
 احاونتش او باتكلاب هيثرو نيب ق ابلامسقُي مث نيل ندب ققَتام ِتْلَث نم

 ١ مكر . 6 0 5 2 ني

 هللا باتكى ةرنِقِمماه وهل نيزلا مهو ضئا غلا باعصاي [دببؤ ةّمْدلأ
 هاب امزجي نم لك ةبصعلاو بسنلا ةهجج نم تابضعلإق ىلا

 هلع 2 0 سا ع را 0
 دو ببسلا ةهج نم برصعل اب مت أملا عيمتجز رج دإ ضنالا تعو ضئارفلا

 0 . . .٠ هلك تا فا هلل ا 2 وم

 ُةياِدَس !ضورفلا ىوذ ىلع ةرلإ روث بيترتلا ىلع هتببطع منن >ّقاتعلا ىلوم|
 .٠ 4 : . هه و

 ره ماديا ىوذ مث مهةوقحر نقب
 ا" ييدوكذملا مدعدنع م أر يي م اك أ

 نص حالطسالا ىف تدالاور يجمل نزرقلاب عننا تبن يذلا نبى! ب اتكلايرت» سرق هل
 ىر_اووقفملاكىكحلاوإ قتييتحلا تيرا ىلا تمل مالطا شراولاو ثموروملا و حمزئذ امن ةياقن فكلذ ل ناكت م تدوس وي قس ميني ىزجتل لا

 ةالاوماو قالا ىلوم ةيزرتكى كحلاور ان قيل بسشل راتبا ىلا تايلكف اذكمتومدحب ف الئفل لال! قولا ىف اهو | قد بسيسو ب نبت
 قوم نعم ىف ماب اذا ن ايلا ىلو ىججرلا ىف قرولاكى كحلاومم ادا ح اكتسلاىمتنلا ببسلاو ق الاوملاوا نتعلا نم ةلصا م رنية دل ىف اكدالولا تاذ
 هو عرش نا ةريثسو ىردنلاريعسولااهادرامل ةربباوك خل اورلوق حس م ةرمدلا ىف ىبوركذ ارريغب تاددل و تدر اهن اذ احئاط ناك اباد ال
 رشا ل صمت نما نس يمرجملا ى اد قانتا ىا مالا ءاممادرلوق اسس للا باطما لس سبع رشا صوب انام بيوذ نبازصببت
 فتنضالاو نيس اب ال الو تييبصلا تنبل اكن بالا تيد نبال اكل ناد ما اك ةرجلاد بالايدجلا لحب شركت عاري لس سيع
 اضاملب اب اولا اوقحلا مالسلا هلع وقل ةريصعل اى صم يلو ع اهالاوا ل وس نس انلا ساتكى رلوق حس :٠ اتحن ادر ىف انك قيل اكبال

 ل ايالورغ خدورؤاو ضن يعن رعاوفادر شا عم تابسحااب مل نول المريض ورم او ىذيزتلاو سؤ ىراغا صرخ لذ لمر ىو الخ لا

 بشلا رج نم تناكداوس | ةدطم ىاءببععلاو وق حك. ٠ ءيردبسلا نمىروقا تيبلا ةبوصحلا اذ بنل هج نسلق حلل "٠ تايسب
 عجز كرلق حقل. اهلل لسا لاهيا و لاما عب” ضئاغلا باسم ب اعياد نع متنا ىلا ةراشا ريفر امرلوق تس ١ بسبسلاوا

 نا تلق نانررلاب ايل ريططلابنحبل قاتقسان اللأدلا عيصزركسقف زيوصحلا نع |لخازا لعرفلا سحاص ناد يالث ة راو نبقي كا لأم

 شنب نيصكوبب نءابب تيمعل ايد إرلا نا فلق ةرماو جيد اضم الارتعل املا حبت ن زك الو تانبلا حب تايصعت اوخالا نال حم اجبي سفن عننا
 ازيد الاسم يتلا ىا :رقائحلا ىوموبمدرلوق حل بيلع,اضتقتس اك ئافلاا امهم نس قد ابارد لب وربخب و اورج د يععو ب نس لوا لف
 ريز قم ىف ىلادتر وذل نيام عنلاو ءقاشلارالولاك لذ ىو بت بشير دالولا ناكتماواطمبع تعا نسناذ ائنؤسوا ناك
 نتكبييبوملا رست |ريمدالولاو قاثعالاي ىتئر يلع تسمناو مالس لاب قلاع مقا ىنلل ل هت او مورد لا لصنلا لوسر لوم نام نبا
 وما نفسا امالادالولا نمراسنلل سيل مالسلا ريوق ثمان الروكذلا ةبععب أني مى ارتيعخ ل رق حلا ٠ ةالالار قع بينو لع ف صحت
 تي بيتل يلو حلل ١ تايمعلا باب ىف قت ايد انتكار وكذا يصعب لقي ىنتيريقلا زر ثندزصملا ل امناد يسر ولا تتنا نمت ا
 متقن (هعرزعى اورلا موق لأ“ ٠١ ىوهلءقاتعلا ىلومي ىلا يبس ارتايصع مث[ م نول قار يدينلا ايس دبي تق انحلا لوم تكمل اذا
 ولاة غاجتبقايلاياقلاومد ٠١ بمبس نال ريببلا ضورغلا ى وذ نوووييربسنلا ضورفلا ىوز ىلع غلا باعضا نم ىئايلادريب تابعلا نمو ركذ
 نهال العود ضوم وعشيلال منال ل املا تييبانناءرن ىف سيئ ىلع ءانب نيسوزلا صرير ي الذل و هابثمالا فو ٍضفلازغاردب نتا ةيعريجوزلا اذ

 او ييربنلا لئازفلابارعا (دهرزعامديعير فورم مرت( نيونلا نااومف ن اب مالا !فر نم مارا مخ ىف مالعالا ضع مد لزو لو انس
 ىف لالا تيرتهفل نيجوزلا كسري نألان لادا مز ىهولإ كم يلقي لالا تيب دو امتترر(ل ام ا ثيرب حيض م عضو اهبيعررلا نا قتلا و م امر الا ىوذ ىلع نادريقم
 رتسررللىف نرلاررص ىورلا موجرم ارم اديس ان لوم ىعزوللا ان اسم ارب خا لافذ ىرنب هلدلا لع سمعذنم انالوم ميل اذ اسم الا لاقانل ان امذ

 اهم لقا نول قررلا نم ىلا. نالاثددعال ايم ردق ىا موش قب رلوق حل( ١٠ ةيبلاو ةيزرلا نعشلا اهم ا تديمنب دلدلاةيمالس لا
 ردقللامرف تصنلار نم ناد ينلا قلوطو ةدمومال تخاف ايزيلاو ماو مال ن تع ىف اككايواسو مال تاو يوم ال نيس ىف اكل سى لنحي

 انانّناومذارْملْنو ءَيْمْسلل ضل ومو |صن دش نم ءلهسمل و ارو يق اًدخا لرئاذا الس كلزلئك فلز كتل نضوررلا نض فشلا م اربع
 تست اورلا ءلئسم عمرو رهاولا سنت اهلذ نانا ماظل رعاولا ل امنا لم _ةييتشلل ناكدقد امد امسزيسبسنب امدطع دري رواد ىقب سمت ماسلا لمجد مال

 ا' دنيعولا لبق نيرلاب ىنعتر سو علا لصتلا لوس ناد نيدوا امب نوصوق نيمو دب نم ةيألا وزب نوزقنتر كلا طلع لوقن عع



 تاديملاف ١ م ْ ىعارسلا

 نمورارقاب بسن ُتْيثِيمل ثريحبريذلا لع بسنلاب ل ىقملاهَش قالاوملا لَم
 مث لآملا عيمجي هل ىدوملا . ش ترارقا ىلعرقملا تاما ةاربغلا كلذ

 دهسا لولا نيب
 "يات مناوملا ق لصق :

 هي حكعتي ىلا لتقِلاداّصِقانوا نآكرفأو قل عبرا ثرالا نموّناملا
. 

 ا” بياوللاو ن ِ

 تينج اذا قمل قعتو تماا نى اوم تنار لاق ندع تيل الوم لبانلاو بسد باهي نورا معاذ ىنحي ةالزولا لول قمل
 نؤمن الان كيؤطوش ناالا سلع الب لب اولا رئريف زج الاوم ىلوهوا لاملا تيب نعل قع لو ىبسن غرراورل الو مك اعم او برعلا نم نيكو
 هلمعبا ىف ةالاوم اب ثراوتلا نالمقو + رتئيشلاركاوغلا ىف ىسيبديشتمتو أذ ماه تدع نييذلاو ىلاتدلوقي ترف انتساو اميف لئلا تتحد
 مالو رع نورس اشير لصرلو مكر فداوتلار اف شيم ىلوا مشعمب / امرالااوث واو ةياب خس مث مورالا ىوذ دوجو حم ةظيرم ا مالسلاردلعمو رق

 ىئاازب ىنمال لوشي ن اب ذو رار ملقصل ١١ ىوانم/ء ربو رؤصلا عم اهلا اكن سوو انس اد جيسض نب حفار نع ين اربطما ناور لها اذ

 نيس راقالان وكينا ىف اننا بلا لوبجر ملا نوكي نا لدالوبدادوبق فرع اذ ىدب نيو يلا نباازر قعم نال وريوار يبا ىعرارقازناذ ىقوا
 اىابي تبي ال را الا كلذ تولين ا ثل اشل اوربا دايورب كايا دابر يب لطرق نمضت ازمات و وغاب ,رئااذا اككوريت ىلع رشب هرقل ادمتعتم

 كاةربمول ماذا نتن لاما تيب ملوق حلل هرازا ىلع ملا تومي نا حلارلاد بلا ار ىف هولا رقص ماذا ايكريفلا فلذ ننيست رار اورج

 لاو نواعم اوم انغلا سمى ا سن ل ملا تيبب لوالا را ىلا وعوفو نيلسملا حاسم ىف فرعيل نيلي ىف حشتول موب: و لالا تيببىف لام حل لاما بجيل

 ارو سؤرلا بجو ىنمايالا لرش شمل اننا نابل ف اكيلع راما نسل اجي احلا هزني و ىخضار ا ار وعد اوس ةويكز ىا ءقدصلال ام تيبب لالا

 رتل يدع اوموص امد لاتريخل مش نفارو برا لبا ةيرب ليزا نعتلاسر ىل ىل النير شل دانو برحلا لبا نم نين أشملاو مزال راجت ثمر اظحل ا وذا
 نم, لى هال ىذلا ل ةبشملاءيدو نيجوزلادم اكميلغرربال ترادارلوا امة راوال ىلا كشلاو بالا لا تيب يرارلاو مهاب هركسعل | لوزن لب لايت

 تلال نمو منار ىنب نم ىنزقلا ىوذ نفخ [ّقودع او سني ؤزصزاهو ليسا ناو نيلسماو ملا ننلاو لوالا نرعض عويد اهزم شت نلورتكرت لج

 ملايلواالن يذلاراؤشلاورشفلا|ررّجللاورب عيررلا نرعمد مرار و ءلئاتملاقزرو لامتاو ٌءاضّملاورارلعلا ةياتلور اور اشقلاءانبرور تسال سكنفاصم

 مفلوبو عناب عج اولا ف لق هل »ونور اتادوىفاكءارتذلا نوزمب اولا ممن رصاعو مه نيو فلو قيوراو متقفن زم نوطخيف
 تالالق هك :نراتمادر نازلي وجد اريىف ىحل تتسم جز يورك متلو ببسم ايقردب هذ نع صن ن كلا عيال تشم احالطصاو للا
 اموبسدانبسب حلامابرارلاوبسد عيتراولا نم عن ايو ىراتيلا جيم ىف اها زلرتاهتروفا مالسلا رع لا ةوينلاوبدو عرض روملا نع عمر نييزعيوشوبدو ثيرالا نم
 هلل بجلا باي نايس ب جاو مورملا نيب قزفلا» ببجاو وب لب حن اوما نم سبل درلبا وو ترالادي توفي اف شالا يلبارب توفت
 نون نم حن لذاووف ل قاهنم مالسالا د نع عروترلاازرعو اًماطم عردجرن ادخل ىبو تلا سماماو تما ل ةرولزملا جر لا مدس محبلا لاو مجدا وق

 "فايد قرلاوخ لمج نوقوين يف توملا عورات ءل امج داسلاورالسايينم جتك بى زارا لقتل ىبضو راسو ناركسو سورمو ىوتعمو

 سب انرلو ةماو قركدانيماداشريالفب لو لبي لو تاب لو عم ايبص تعطر ةأم اكو ؤبرس ابتلا تيرا ل امج ب اسلاو باترن
 كرو فضلا ول هقرلارلوق كك ٠١ مالا وليت فق دقن ف ارم لكى لب اينضر واو امضلل ةرئالو ف ميمو لظم

 تداولا عمول فع اذا بولا قر نم ةوفام كلما ةيالولاو ةواشلا نيرا مر رقي عردقيازجام قبقرلا نا نحب نانالاب مات
 كبىرؤولو 2 ايعزسكف تحب لير أف ءاذو نعت اماؤا بتتاكملا نااظاش عبملا!روكو رلولا ماورررلاكا صان دل بتتايلاو نقل اكالم اكن اكياوس جرطم

 ال اقو كوله الوم ورنع وبس يق اب كه ىف ىتسيفضعب نئتحا نموبب ضحي او مورو بان ىف نيلقارلا_تفنول تريم قام ورلاد نمر تاتا
 قلتتيئزلالتقلاو زق حده. ١٠ ةيابسارياوعلا ىف ااءلا لوق عناد ما امجد نعال نع قاتعالا ىزج هداني بيسو ثري نول يرتوبب
 سم ةرافللا ب وتو ب قلعتمامىاىلاثاورازج الا قيرطتوا هاج ىريامواو رومي عقي ناوية وحلا لوالاةرانكاوا ضامتقلا بوو ب
 تذييل وقسوا صنى عمان بال اكواب ىرتجامداباسنا باصاذ اديص ار ناي أطخو اموسسا اذ لتقيال ابرز عقت ناو ورعبش ماتا
 ردا كلذلو تطوف انًهاسواءياد داق وارظروم لتتخقلرطلا ىف رج عفو وازبنو صو اارئنور جرخا وف اككاسبقول ازد اق بيس لعقلا عزف يس



 ثاريملا ىف : 3

 أما نما للاى ا ثا نا التخاو نينيّللا ِاَلَبِخاَو ةزافكلا وأ ص اّصقلا بوجو
 . 0 مخ 0 17 1 0 0 0 ل طع

 نيرا: رم نييدرحلا وا قَّملاو نمسا اركح داى نلاو ثرحلاك ةقيقح
 هه رو ردع ٍ

 اتركم ذ ةصعلا عاطقنال ِكَْملاَوِدْعَتَملا فالتخاي فلتخت امنارا لاو نيفلتخم

 مهميب

 اهمقحت سمو ضورغلا ةفرعم باب
 [نرتلاو متل او مِلرلاو فصنلا ةدس ىلاعت هللا باتك قة ةرّدقملا ضورغل ) ىلع وكو  مكول لع هم كحس عم ىه و تيس تع

 ةءانطاماوشلا نه باسم ٍفيِصَْتلاو فييعصُتلا ىلع سْوسلاو تتلو َ هلو - وهللو وو اك
 و هلع وف اططعت ..
 نق لاو ركزلا مترو د ناسنالا حار غنا كلا وأل2 ناو بالا ٌباوهو يحصل نيا و بكل مهو لاجرلا نمر شن

 ةدماو ةلعزكا نان مهل, تذل ناو من مف نور اوتيراغكا نال اذ دل ف او زكو ايالسا نيتيرلا تالق اورق عل ب ككذ

 تراتي : مالسلا ريع وقل نمد ةياحصلازتماعوري زو كح وق ىلعزذ امر نمل لو ا امجا ملسملا نسف نا تريب الذ ق اييسام صمد ارلا فلا اذاالا
 ثزلاو برلاراو لبا نمرلوسرورشلاب تمون م ىزلاوبسو ىلرح اك قريتحاما ثيروملاو تداول اراد ىا ني دإملا نتالقاوروق حللل_٠ ئشنيتلملا

 ف ناو بارلو مالسالازاو ىف ىنذلا تامدا مالس لاراد ىف ىذ تبباذ بارلو بر اراد ىف ىفح ا تاداذ أذ ةيزجا لوبد الس الار اد ىف نكاسنارذاكناوبذ
 هنن ةرالولا حلضشم.ةيفت نمر الا تل نب نك ل ادا ناو مف بري اراد لبا نم ىبرلاو مالس الاراد لب !نمثذلا نالرخألا نم اهبدعا ثديي م برتلاداد
 ود نامابانراد لشد ىذلارف اهداوجبو نمأشم /ل وق لش ٠٠ اقرعقو اديو اكدر لام ىف ثروملا فاي ثيراول | نالنالولا ىلعريرشيلا دم ارولا حطم

 ىلا عوترلا نم كمتي نماحسملا ناق نيراد ف كحل بسب ارذكم الس الاراد ىب :قييتت ةرعاوراد ف اناكتاو ىزلاو 2 - + + + - + -- 
 غلا يجرح وارق تكل ل ئاق ىلع صاصتلا بسمو برج اراد ىلا عردترلا نكي ال ناف ىذا ف الخلق ا قى تا صنتلا بجي الو برك اراد
 رحب تن فلتكن يراو نم لضالا اميل ةرعاو داد يف اناكت اد ارذال اهنب ثراؤتلا قريت لف برت ايد نم ةرماث او ىف اناكدا ناايانر اد الضد ءادس

 ناسا نكءضيتح هنلخا ناو نيرارلا نال مالس اراد ف ىذلا نضاتسلا نيبو . ٠ - - .١ ء  . . .  2: بركاراو ف ىذلا ىرخنا ني ثراوتلا
 رخلاو ووو رل وشما ىف نيكلملا وا نولي نأكدللا نالتخاد كلل اولوق هل مب غآلا نعامبد ما [كباظف الم نانددتم اذ اك براراد نع
 ممععلا قمتي ارينا رولا اذالمضاي عطف نانطلتم نارا ناتنضرألا لانمي لكل تس تحماناريف صعلا جات و رشا نعم و راورلو قرم“ ل
 امناهل اى اوترشلا بائكىف ةردقملا ضورفلالوق عشلسس مبا ش ارولاو ةدعاةارل | نولي دوا ىلع ند احتورصا نم امتنب ناك ذا اراه ٌيالول او
 ةردقم او ماعنالا ىوذد تايصحلا مارسكم رادع ارا ضحئازطلا انشا ماسكة ردقس اما ضورلا نال تس قرد ملا لموزعلا لقي لو سك لاق
 لد اذ لوعبلا باي نفر كذ امم امسمربش اوو خمسلاو حيحتسملاك ع اميل اب ةررتمدا تاي[ ىف ةروكوملا ءددتسلا ولا ىبو ىل اوترسلا ب ّنىف ةددقماد
 تناكن او لاوف عنطاوم تراث ارسل اواؤ فضنلا روف حسك 1 ةررقل )ريغ نع ةررقملاب فلذا و ةرر قم ا لموزفلا نم رولا ذي نش
 رك هع رفاوق هل :٠ لام كضفارلف تخا تيل كارو لاق مجازا كرت اما نعصن كلو لوو فعن ارق ةرحاو تبا ىا
 ىا نفل ائف هاو ةرمدرلا نشلاو زرق ع٠ متكرت اه جرلا تاهو ىلا نملو نازتامه خمرلا جاوز الاى ار للف لاقت سيم نحس ىف
 تاضلااتو لرتام اقر ن ملغ يتحما قوف ءاسن تائباىا نكن اذ لايف نيحضوم ىف هراذ ن اند اورق حلل: مكرت ام نشل تايوزنل
 تلذ نمؤكا مالا دالو اى ااوناكت اذ لاقو ثنثنارتالف لاقف نيحنضم نو تكن اورق علل # د ن نشا ملف نتن تاوخالا ىاانناك
 سيسلامالف 5 ومال ناكن اف لاّتد لسسلا امنصدع او لكل يوب الو لاق ثيح عضضاوم ضرلن ىف هرلذ نيس اورلوق حلل » تدنن ءاكشم م
 حي رلاو عير لاش عنق فصنلا ناب ضوضتلاو ف رعتمتلا لع وق للم سدسلا امشي او لكدن تضاوا خال د /الاءلو قع لباد
 قتل او تلا فش ليس او فصلا فصن حيرلاو خيرا ض صن ىّملاو سيسلا فدض ثلث او ثلا فعنض نائل او نمل نعنع
 جيدا ىلع مال غال مقاناددجباب بجيل غرالاو بال اب بجزيل نال مالخنلا لش ازرهبا كعب مدت لا بالا لق عل( نتلا فن



 تاريملا ف َ يروسلا
 ةس نا ةربالا ثنيو تّدبلاَو يول نهو ءاسنلا نمو جول رمال دع

 ةحيحرملا ةَنَجلاومالاورتإل تخيلو بال تنئالاورم | وبال ٌتضالاو
 اذ لاوحا ءلذ بإلإ آنا كساد ثج تملا ىلا اهتبسن ىف لخّديالقَلا ىف
 و لقس نأو نبالانباوا نيالا ثم كاقو سرتلا وشو ٌجبطملا ٍضرفلا

 ييصجتلاو كلفس اد نبالإةنيادا ةنبالا عم كو اًعمبيصعتلاو فلا مهثللاح ١ رس هم.
 رم تنبلا

 ترا يحلا لاو لفس ناو نبالا نلوو لولا مدع نشع تال ذو ضجر
 و 2 0 ١ . الر سس - بع تيوتا تكلل

 الأي للا طققساو عت هدا ءانت نا اهعضاوم ف اهركن سو لْياَسم عبدا قالا
 | لخرتال ىنلاوه تيحشلا نو تملا ىلاِِلاٍةبارَق ف ٌلصا بالا أل 3 5 و ره احل د دك اع هل نادك

 امد دنع تننبا ماقم موقت نمالا تنب تالوامنم ت يلا ىلا برق هنوكن بالا تني لمى سنبل مدقد دزلاركذ ماير بر كذ حو زوز اميرلوت انا تانبل او نينبلا نضدالو الا ىف ةد اولا لص [نال ىتببلا ىلع عوز (م لا ةجوزلارلوق تسل ٠١ بسبسلا نس قا يشلان ال
 منال تغالا لع ال تش الا (مقد أاهضدع ثكا دام موقت بال تنالا ناو بالا وفل بال تخالا عادت رلى انجل موكل نبال تنب نع أو بال تنالامنأو
 ىلع ن قوتتملا بين عدم لون انال الا ىف مالا رمت تسقي لابرلاىف بالا ميقعت لالا برقا اهنوكة رجلا ىلعمالا مقدس سم ىلع دتإ بابا سنبتو سيدنلا ىلا تملا نم مالا نابجامال نيالا نال مالا ىلض مال تالا (دقد مالا يرق نم ىوقا بالا زان
 2 1-لا لاقي نا قدوزنم وهلا رهلاربرسف اناا ين ىف لغري ل نقلاىبورلوق ح لس ٠ ّايسلاكس كتلا نوورجو نم ناوخالادوتبف زم
 مالاماكتسانالا ضحيت يلدم تنكر اوس يك“ تنناكمس اذلارلج ا نع [ّيديش تملغ اذا ةرمب اذ ما تيا ىلارتنبسن ف لضرتال ذاب( ايس اك 0رسطملا
 يسن ف لفداؤاودادجالا ىف عج لج ا/ترارجلا ىف نرفلا ديت اص ىب و بالا ما ماك زم طلب زا بالا با ماو بالا مالم وتم ا شحم مالا ما ماع
 سيرسل يدعاد لك يلو ىلاوترلوقلالا فلو ساو جدرلوق هل ليسا رائاك يلب او ري وسعلايال الاب نو يذلا (اهدال هس ن' امل سافلادج الطرف ةبج اص ىب تسيلو بالا مابا ماد مالا با ماك شانالا هدول طلب تنيلاىا وتنص ةساذ تاكد سالما
 ....  - - .افل/ن بالا نباوا نيالل ف ايلاو بلل ماول ايس نمل شسملا نولي نيالا نئباوا نيالا خلق هك !ةرلوذ نانا تيملاىا كرتام
 الرطب باز سدسلاذ سيرسل عم ضسقنلا عرابتجال م رتس نم ةلسملا نوهت يالا رسسنب ادا شال تهف_ 0
 فرأت اربالف واول شرود مل هل ناكت اذ ىل احتل وقل لك ياوص|راوزلا رلالا رع تلذدل قص دي تدم ١ د قير طما هزم نييفصن لام ارامض نب يصحلا نرحب بال ن ادفريف نانا قب ثتلاوبه د تبلل فصنل او ردصاولاوب و يطمرطلا
 م اللد اولا شل نه نوي اسم افرك ذلا بسسعت ل ئين الا نا امير تبوصع سيل و مالا حم رتبصع نولي باللق ايلا مال كلا وت ااذا 0 :
 بالاناكم ناكولو نيمو لادا بيدي قباب, ثان م الف نئوزلام اد كيولالا لوتاؤا تيا نايل اورجلاعم تررتورعم ثررتال بالا مانا لل لئاسم خيرا ىف الا ثراسيما ماكمحا حيبمج ىف لب شت ا لاوحالا فلق توب ىف سبدنع بال الوقت تحك - كيل بس انب بال قايد

 يل ةياواءاجا بالا عم نوسة وغالاىا تالعلاةايعال نب ناش دانيا هلا تسمن مل ناف فْسوي ىلارع لالالا مت ثلث[ دج
 وب ىاراهنب قرف الو نب اطل كالولا لب بل دهس لل و تسوي يل ءنعء لول لسن اررتبا مو سكلابر نتعملا با نا ءلتبارلاو قبطى علان م
 [ميف باتا ةرابعف اكن لش يناثلا ءطغسملا تدع اذادجسلال اقدالولا نم انين نان يال ذا( تفس وي ىلإ ىوسر زال فاسرنغ رجلا و بالا
 زلابالا نال وتحلل ”لانف لاسم سمن ىفالا لاقي نا دالاف تاولاو وزو ناولاد موز نّللسف للذو لاث ثسيتدلا لاا لابي
 والوا ثاياومو اىيرعرشنلار اوباما لعتما || للاسملا نيا ادلخت عر نييك بانه هزب نا ىلا أحس فل رتدام ناك مو انبوب ليلدلا نيام
 تاي ةطساولا تماواف بالا ةلساول يا نالمجلا يق ف صارلوق حلا »بقا ةوايزب حرت قلة نوصحلاو ايتعاياوطسقتم ناب اا ىلا حاتميالوابدالوا رق ىف لصا انا الاب (الادالوا طوقسرنم مل ناب للحل اازب ىلعرنتلورواامدريالفصنلا لب رب حبلا ساييلا نال مالا عم مالا



 0 2 يجارسلا
 تل ةريكل ا دكلوكل اَمآَورْمُأ تّيملا ىلا.تدسن

 17 مال تاوخالاد قد الاى

 ا 3 نيالا هرتلا قرمهثاناو مهروكذ !ًيعاصف نيثالل
 امدرعلا نم لاه ا ياصد بيتشللو اهل اف كريو تيدالاو لَا ىلا

 0 ا حم و نبالا لود نكولاب

 الا نلووا نول عمُويملا اولفس اونيالا لوو ٍللَول اديس نوع قرعألا

 لفس ناو

 ءاسّتلا ق.لّصف
 نلوودلولا د وا ةدحاول لأ ناتلاخ تايِوُزلل انما

 هانر ادب اما 5 لقس ناو نيالا للووالا نارام ولو لفس نأ و نبالا

 سلا امنسرماو لكل تخاوا علرلو ةزرماوا للك يرول:ل صر ناكت او اىتروقل ارد سردار ق عل ٠ نيالا ته نيالا نياك طساولل ثب راي اق

 لاحتواء مان نيت الكل لق أل »مالا نمتضاوا عب الو ءارقلاميس ىداتدالا بعكن ب ىلا ةرلةرديلع لريواًءام / لادالوادإلاو
 ولنا ىرتالاةاوارسملا نع ةرايع كرش او تالا فراش مث ىلاهترل وقف هيلا يف ناو لق هل ١» تلذا ارش مث فل نيزك اكناذ
 فس ماس اهلا ناف سيرسل اين او كف سخاوا خارلو ىلادّيوقدف قايسالا ىفاراو تيفصن ابيب نولي ل لاذ لام !نر ىف كرش تنارخأل لاكول
 تاودو ءادأذ + راوسر يضل ماناومسدوكذ عااادي تير اوس قاتسالا ثلا ف نازكت تنال نا ضي مدل قات ٍ'

 م "انف اهتفاولانيا اق اشلاو مبروكذ قتتنار منمنالا ننحتستوارغش الاءنعو فن انالا ىسروكذلا لتهفتل القس...
 مدورل سيل ما نا اشي .دلكما ىف نيني ثلا لل احترلوقم اًامبملاولاورلولا معايا ىف طرتشت دقو :دل لكنا لبق نعم ال ران

 نع أردو لس و ريع سلا لص يل١ لوسر ىلا لجر داج ءلصاو ىلا نع ليس م ىو ذا ويلا عررمارلاو الورلورل سيل نم لازما م السلا لع لوقو تضارلو ٠

 لاتقول نع خجلا جرخاد ءل اك ضروف اًداوالو طلو ليل نم الكلى كيفي ثنا لق فييعلا ف تلون قنا ةيلا تحس با لاو لال
 رلاوالورل لون دل الكلا نا ىلخ اورو لا متسادام لاق ليس نيورغ نع قازلابع عرراورلاولاورلول الخام لانتخ الملا نعملسو لص لومي لس
 هدا نمرراوتد مدا ىار ميديا تيا كى اترلوقل لولا ىف لا ديو ان دج نا حم (دانب نذل يلع قلط اذ آى ابل امتلوقل لولا ف لاو نيالارل ذو
 !١ ئالاوركذلا متملاولاورلو نساني ملنامكباوزا لرتا» فض سو اتوا لارلولا مسمن ق هك هالك عم مالاد الدال ثيراظذ
 قوس |هف ازكى ز نمولو ورنف نموا نمر لولا نولي ن انيق رفالو علرلا مظرلو نما ناكناناى اتوقل لالولا عم عي رلاو وتصل
 اب نما اهنطب نم نومي نا ملي ةلشسملا ىغش تيل ادممج نورت باقل نال لاو يرق اق قمل غجشملاو نمل انسسم لا ىلع
 هك لاب غ شب نموا اهنطي نم نولي نا نم | نمل |صوز الث لص نءارلود جوز كرتو جروزلا ثاءاذاد ورق بلص نسوا ثراولا جروزلا

 امجدعادوجو ليف انلا,لصفلا ىف نإ قرطلا لقوا نركض ينال ايف وواولا تركي ١ لوالا ىف راف يلصقلا نيب قرطلا ليت ن اذ نربالارلووالوق
 سيف فشلا ان لوالا ل صفلا ن الخبىلوالاقلرطل اي أب ابدت رثع حجرا خروزلل نا ىلع اضن كلذ ناكاهبر هاد جور ذح جبرلا جروزلل نا ىلع صن اذاذ

 رن ةرءاضإة حش ١ ىل ادت ثلاصر ةللا بلا اذلو رحيل انا ىف و واولافلب لوالا ىف رك ازملف اريام انسن غبي ب اهسرعا داتا
 ريعاو لكل نولي نال زيي وسلا نسئلب_دمتو | لاما عيل مسي اير تاب وزلا تناول ثكادا ةدعاو تناكراوس لاو حرا: :ةجونلا مسن ىلا ذره

 افلا ق الط قد ىفو تلا قاما ةرم ىف ثرتملو مل تب نا مك اه حيررلا نو ىلاوت وقل خارلولا مده نعل وقح ٠٠ ةىبلع [ئرر نمنح

 كهتقو دورذ لكرلع ىف تعلم تاي يار تناكو اب ركل ن اكدا تعم ف ناكولف ءةيقح مي ودم تناك باندا اه ان والف توم ليد
 ىلاهتراوقل لولا حم نئتلاو وق حله _ ٠طن ىتجا نعركباو تي ذازبلا ىف اذكث رتالف ةولثلا قرع ف تناكواارسفن نيحلا أر هاريئغ اى بت نم
 ناذ يشن لا انج لم اهنمركذلل نا نيجوزلا ىيبعن ندب ىور دقو لق رماد إير سوا اهنسرلو نولي نا نيب قزدالو نمل |نملظرلو منان ان



 ناريبلاف ْ : __ عاسلا

 نبالا عمو ةلعاصف نيتنث الل ناتلثلاو ةرحاولا فصتلا تلذ لاوحاف هلع - .٠ 0 هس ١ ع 00 و 5 ٠
 نهلو بلضصلا تاتنكن يالا! اتبو ٌَمبْوَعِل وهو نيبشتألا اح لثمركزلل مك الحي مس و 9 نباص وو هل سس .

 ا والا شسلشلا نم يان كلام ”

 !ازينزع نع 8نعاصق نتتتثالا نانزخلا3 نحلولا فبشنلا كس لاوحا
 ب لدالا ثرلّسل نم لوا ملام

3 
 هم شياو يمل ةلكت ةيبلضلا حاولا مم سدت نبل بالا قبال دكزملا درك ةيزق ْ رس لسا ع َ
 - سم نير 9 نيا د 2 ب 0 ٠ 86 و سا

 ايلا و َقُبمِصَعيِف الغ نهنم لفساو ا نق ا ندي نوكي ناالا نستَييِلْصلا
 يا م ا(: لوالا ثرلشلا نمل ان ملاح

 1 نبا تائب كت كوتولو عبالاب َنطقْمَيَو نيبنالا اح لشمركنلا منيب 17
 ٠

 هريم لا

 ناتنيلا "م يلعالانب تالثب "اني

 نمسا نظرا با يبا تانب تلو ضعب نم لفسا نب ضعب
 دلل اذ متو تنبكف سنن الق ةدعاو تناك اذ ى ادت وقل ةرماولل فسننلا لوف حلا ١ نمل تعنع خير او خبرا فعن فشلا
 ةياوصلا ماعم لوق ذر ل نييتشم لل نال اوروق جلس ٠ كميل يس بضع ولا متسارع او اًثيراومسو قايل اور ماول اوببو تشل فرصنلا نيننالا نم

 نول نيا قاتهساقدعيألا كيتا اش سما تما قرف راسن نكن ادلاعتر لور اق اكس ةرعاو نيئش الا قح اس ابع ناد انو اهعزخ ا هيد
 بانا ةراشا انبج مور ل برب ركحلا تسب ناز ويتسع دنغ ملا فن بوي الوشم بقيت انلو هددجو لبق مدروماوذلاب قيحلاو نينا قرف
 قافتا ثلا زنيم نب هلو تنب و نبا عمت النغالا ن داو نيالا اند لشرلدلل د الوا ىف سدا شوي اعترف يااا :ةخسسلا ةرابعذ
 نخ انل ناكةراشالا هز نول ونش لا ملح ناككالو نيالا ن وغم لاو ىف الف لذ سند لما ف نائل امل ىهتنبلا نا ةراشالا هزم ترعف
 قف مولع مؤرعم ىلا ة جاع انب ناك نّينئالا لع لمص ييمتللا نع
 عري قزوتستن ىلا قع مسوادزيب تنب تدادزنا الكت ا تنب ةدايزب فسشنلاىسوئاذاس مس ىلا متم م الثل__/ق لع صنف يضل
 ققلار نوليو نملا م تريم وزل نعي راممالو نيل | نبل ىطني نا ورم او تيما عرااعد ملسو مسيار سلا ىلسرسملا لوس نائرورام تسلا اماو لام ا

 رذع تانبلا بين نديم ناق نين الا طي لضم لل لدالوا فر ثلا مكيصوي ادت لوقل يي لا ظلك لل نب لا مد لق هلطلسر
 نيينبلا م ايرم نب الا نعرف روب سلا نم لم الحج ريوصحلانيرعب نبالا نينو نب مستي لاما ناو نومي نا ىلع لو نيالا عم اتا

 هك باث هيج وسما تني لكنو نبالل نانغالاق نهتنبكن يالا نال سم نم لب # لا وكيف تائب ثلث انبا كوتا
 تانكد شعل وق هللا. تس اتا ناو لاق ف ناذ كرتا شلل اوتا نبل شملتلا لاوتالا ست تف نتي بدصلا تانك لو
 ةرواولا خم نشرب نب ال عجبا لع, يملصلا تانب لاق امناو نمخم ع ثريالو نسم اقثم نب لا تساني تما نمد اذ اذ اجرح اميؤ درو صنلا نال يلصلا

 نييلضلا ىلع ت انبلا نوايا لام لسو يم ثلا لسنا نال ىذو نيش ريك ق لل ةرماولا حم لسنا نبا د لاق اكرنريبلصلا
 ناك فسنل اوبسو . طرف :سباصلا ىررتوا اهلق نيالا تانب نامت ت انببلاو

 لام نزتكاوا نيتيبلصلا نينشلا حم نشري ل ىا لا نوبي اا. لزق عكس ىوانلا ذك انبلا فحم امت ال شم | تاانبما نا تم الا تن
 ل ركذل نما ف رعب قباء نبالا تان م الخلا ني تب وصلا زب ىنث نسل فس اوان ذئب اورجوم ( الخلا نوك امى اني لادالا نأ
 ام الاد ناك ارتيعصلل َلايلاد تائيلا مسنة لمكك سلا نيالا حضي فصنلا ىنريلف نبا تنب انني كذا ىو يتلا ظح
 تانبلا م دايز عمق و تانبلا مس نم وش قي امل نانشلاد اهممس ناتنبلازؤاث نبا تنبو نيتي نيتي لرتولو

 نيتفي لتولو ضرغام بسم ىعرستن لاو نا اهنم لفس او امئاذهب ىذلا (لخلارارو رحال لالا م زف نبا لا تنب تيرا نيب“
 رام نعمل لاق اكن مل افعل رز قالا مسي لذلا عم تعم ن وك نم الا تن ناغنثلاوبس وامس نتن ىمسيالا نادت نو نبا تنبو

 نإ نينا نبالات اني لاوحا نايبر نم شن ٌيداسضتسا لاوس عفرو فاش حيف د ةلئسما هزي حمو نطل الا تاني تضلوا
 ىتح نم اهدا ارم يو ءلشسمل زب اوعفع ف نرو انت ننيب مايهم ىف نيد اسي لب ةجرو نف تمار نكاؤا نلبالا تاني ناولت نباص |
 راددتاوا نيستا ةرييعشلارعائلا ب يئينب مف مع اها ىلا نإذالا ليقو نابت اهنصو ا قدي منال بيتا ”لعسم امم امري اسيل لاقي
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 عا



 ى ىلإ 1 ىلا ع عل
 ةروضلا نهب .ضعب نملفسا نوضعلرخا نب

 / فائلاقيرفلا“.. 2 لقالاقرفلا
 ال" لالا كيلا 3 1

 0 ل / سلب 5 «تيادب# نيب > وركب نباإ
 رم ع ولا 0 0

 1 ثبالا نياكش ىب 5

 ملا رى تل نيا
 ىنناقيزفلانموتسالا تني ” : '" د يسحب

 اس نيالا نبا نيا تنني ى نبا 11 نيالا نبا تبا تنب ىيو لوالا قيرطلا نفسا (ععر خي نيالا نبا نبا جني ىذذ ' ا .

 0 ب مجح اص يسيح زم نجر زم مثلا

 مر م اي مبح ما ةيصح رم 01040 لا

 ىجبد ف نا قلزعلا نمو بقسلا يش َز 3
 لس نيالا عربا نيا نيا تشب

50 5 ٠ 
 كلانا قلرولا نم لقسلا سرب و

  0نيانبا نانا تب اورد
 ستيلا

 !يزاوت لالا قب غلا نم ىطسُولآو ّنحا اهيزاوال لالا قيرغلا نم ايلُكلا
 نم ىطسُول | اهيزاوت لّوالا قبرغلا نم لافسلا 2 ىاشلا قد فلا مايل
 ,زاوت لاخلا قيرفلا نم كافشلاو ثلاثلا قل غلا نم ايلُعلاو ىفاقلا قيضلا

 اذا دحا اهيزاويال تلاثلا قيرغلا نم قافّشلاو ثلاشلا قيرلا نم ىلتسولا
 نينب طل ناكو تابريز از ل شم ا قروبشورل ان نبا تا تنالإإ تنيو نيالا نب اتباانسا تننيو نب الا كب نيا تتش بنس زعل + أمبع ايسلر (ئزع للا

 لولا قزعلاب حتة لشلا هزي و وركن يا نبا تنيوورظ نيا تنيدو تدني بيتل ا اف تانب تلظورماو مائادوفعمىفاوتام مب ةدلاق وركب دورك

 تاي ارل ازلد ل انلا قيزعلاب مست لاشلاو زم وركب نبا نبا تبا تلي طري ني ا نبا تيدر نبا كنب بيلا اذمب تاني كلت اًسيارابن و
 ,بيلصلا كنب لسملاهزر ىف ليثن اذ ةرومصلا زيرو لس ثلاثلا يلائم زيورخ نبا نبا نبا نبا تنورلاق نيالا ١تنيولام نب ١نباعش ثانب

 بلصلا تب[ اهم نيالا تنب تمائامل ان امداقتم نبالا نبا تنب موقيب يي ةروجومنب الا تنب اساذامم اقم نبال تنب موقيلنازوهيف مو ردم

 ألا لمت ىف نبال تنبدج لوالاقرفلا نم ايعلا نال يعن زقادحا(---- - -: اهيزاو انرزقصلل - اما نبال ناس تراطق ءلاراف

 ةسلاو تميملا نبا نب |تمنب .:نال لا قلن مايا بايبو نييطس اول سيل لا يمتن/ تناكذ تيا نب نيا تنمو لالا قير فلا نم سولو تسيل نيا ىلا ةلس اوي
 لاب ثلاثلا و تيما نبا نيا ل تلاد تييملا نب نبا نببا لوالاطئاسو للثب تبا ىل ريف تيما نب نبا نباعشب ىب ل دالا قرا نم
 * نبيا كيا تشب نقتل !نناناقلرغلا نمويضسسا مث كوالا قيرغلا تدق نم وسملا نإ نإ نال ننام تلال يذلا نسال اوان يطل ن سل ياي

 اصيئاوب ه تيما ننبا خمارلاد رنا نبا ثمل ال او فيا نبا نبى اًنناو نبا نيا نيا نبا لوالا لك اسو خراب كريما ى از يربستتم سيم ا نيا نبا

 ستيلا لا يت ف تيما نبا نبا نبا نبا نبا تب ىب ثلاثا قيوفلا نمو لظسا مغ نانا قيام اشبرو تل اننا قيرفلا نم ىلسولا
 مق انمأ# تيما نبا سمالاورنيا نبا ارلاورشبا نبا نبا شلال او نيا نب ثيابا نانا تميم ا با نبا تبا نيا نبا لوالا طئراسو



 تاريملا ق ١ ىءوسلا

 قيرغلا نم ىلنسولاو صن لالا تيرفلا نم العلل لوقنذ نه تفرع
 انوكنا الا تايلغسلل ئذناألد نينلثلل ةلمكت سّنّيسلا اهيزاوب نمعملّدالا

 : كول ته قوف تناكنمو هنا نحيت ناك م بنو عبفمالغ اذ نك ول نثم قوق تناكنمو هن نحيتناكن م نميضعبف ملغ نبعم 0 ج01 7 محي هدب ( نسمكا[ سا لا
 فضلا سم لاوحانمأو بال تاوخالل أماو نود نم طقس ورمهس هلام هك معك . . 8

 ة- لثمركن لل ماو بال خالا عمو ةلعاصف نيتنثالل ناتلثلاو ةسحاولل
 عامل تس نم اهلا لسا ن وكيف اهدوعرثع بلعلا تنب ماتم تما امنا بنضنلا لولا نيرفلا نماييعنل وق هسلا# 7 تسل انا قيرطلا
 للا نم بسولا عا سمسا ىججاصنر عاد 5 لوالاٌيرطلا نم ايلا ىفعا فدصنلا بح صلو شلي درارتوكليمجلرا ىلا تداعمث سمسلا حم ففضنلا

 تر ذوودل موب لعمل لصا ىب قتلا عبدالا ىف ناانال اوبس اهسس فر درعانير خد ارمي ال مواولاو اننا قيرزعما نم ايلحلا نم |هيمزاوب نض حن لوا
 نب الا سنبل ءلصاع حرث ف نيم انيرنم ناب ءلشسملا لص | نم سسلا بحاصو سقصنلا حاصل ىا مذ لهشما ىف اسد ودعاتر ا
 لتسهل تو اك بسم انشاد ةماو لك ن انئاراصف نببالا نب ا نبل نار عاو فو تس تمرات لن

 ] لل
 عريذلتلاىب قتل ءاط عملا تانبلا نه ةيقايلا نم يايا سلا زد تاييفسلل عن الورلو هلك »نيالا تائب مام ةرصاو تردياشدد
 ئ انجب تناك نم نمنع ى ا نمدصخيف الط عرمتم نومي نال لوق حك ل الصا رتل ا نم نشري الف اطق نمل ةيوصح الو ُئشاتسائببا ليرفانما
 دين لا ن اياهم عوش لو نيم ل زير لضررلرضاو ىلع الا مالخلا نيب لاملا لوالا قش لوا نمنم ةرعاو لكن نوكين ا اءاولخيال مالثلا نإ ليتل و
 عم /لخلا حيتو نا ياو ناعاشملا يصتممت (يلا ناثدل عن الو اثاث اهب لاملا توكي اق لوالا يلع مالخلا ىذام نااما لان ىو رسيقابلا انا ماوغ او

 ايلعاو لولا ىلسدو م الخلل ايلارماولاو لول اير اولا ىفعافصنلا ن نلا نم لم لا لم نال سياتل نمزج سما حنش لولا ىلسد
 ولايات ترراصن نضال ىلا ليسملا لسا ف سؤرلاورماولا نيب نييملا جال انرعط ديما بذا تابصحلاداونب سفر لحم تسالواو نال
 انيبايذ اهيثل والا قيرطلا فس يروي مالغملا حتت نااماو يوجد اهلا تسلاو ىف ل اابياعلر صاد لوال  ايلحار داود ( الخلل ن انئالاد لولا ايلحل امنه
 ذو نيس نمد دن لمس عمن مكارم رانلاو يوصل ثلاتلايلعد نال ىلسؤو لوالا لفسو نفلاب ناني لعو ءاطسد و لوا املج تاني تس زوج تانرلولا نوت لثل ايلطعو ل اًنلاىبسو
 ايبا نادت الاوبب دق ايلاو نامي مت اهلعمتجسالو ىف اذلا نما يحل أو زم ى يسولف اول اوبس لررسلاو لدالا رض يللا ىإقيقلا عم نم:رلشملا لمنال
 [سيرط نير طلا سر ني نياينلف نيبال سذلاو نينا نيندرتس زينيت تايصعلا ذا اذجبلا تملا تانبلا لذ[ الخلا لميس
 نم ايه لاو م سول لاو لوال يحلم ن نشل نوتسملل لصض سلا ىلا لصيف قرع نيرو رش ص سلاف نونا
 خلشلا يتلا نيستا هيد يذل اننا قيرضلاا نم ىلضطسلا حمم الغلا حتت نا ماورل تايذاحملا ضملنلا ت انبب ان لكم نيرا زمور او ( الخلل عاملا ىف انلا
 مالقسؤ ىف نا ىلسوو لوالا ىلفسوب وصحلاب شرت زم سنو ىل الا ايمو مارس و د لالا ايلع شرف هيحاسص اينم شرط” تر ازب فام نيم تساراولا نون
 الو نانا يلع والا ىلصد يبس رسلا ىوصاو لدالايدهل شلع ءلمسملا نارين قاس شمل نا اشم ىبدعاول اذ ءاطسد و تسلا العد

 يقيل ذلا س طر يب يشل, تاك اذا د يب ايم ايلا منيب ينل اواكك عمس امج ال تاريععلا ىلا نان الاوبإد قايلاو نايت سيسلاو امري تيت
 نديعلر او نين (نرع اذ لم#لا يصنف نوف [ننو جلرا لصمت سلا ىئ السما لصا ىف | افيرط لرش ارا صح د يسلا ىف نيش افرع نيابم
 فسم خارنىم ىل مالغلا حقو نا اد يايا سنتا ت أنبل |نملكل مسد مالفلل شئ او ىلا ذل اييحل عبس هال سول ص بسد لولا قر اهيلحا
 | ضمت هزم نه طيس ل! نإ ذو ربوحلا يقابل تمد ليلا, ناد هانسدد لوا يلع ىب رنه ضمن عرتلا رانيا نم لكز يت ثيرف ثمل لا قر طلا
 نيت تابنلا نم نيتضئلاورواولا نيب لم يتابلا تانبلاد ملفا لع مّنسمالنامثالاوب هانم يانور اولاوهسدارسدس نك وا الع لع م اهنسسا ناد
 رعلطسملا لسا جيد الا انين برا ىلا رمي انلا تورفسفصننلا قفاونلا ىلا ل اتلااذب لشم حريب و لض ادت ينال تايصعلاو نوتنمألا نيبازكو
 حق م تسلا تانبل نم لكلدماهرهادو مالشلل نينئاد ا يلحل نينو هاسول نينو لوالاايفورش ل اني اذ نورس زيعبرا لص
 مق (تييف ىاز لو ل دلو ةرماولل نضنلا وق نأ..!نرادتض لل مالنا بال تاوخالا لاوت/رتباس عمرتسم الاوان انمي د الذ ستر
 قوخااوناكناو ىلاهتروقن إلا ميدل لزق صده ”٠ نات ايلف يضم اتناكت اقول اعترلوقدن وتمت ال نان اوراق هك ٠١ لرتاءفضن الف
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 ثادبملا ىرارسلا

 عم قايلإ هلو تّيملا ىلا ةبارقلا فمه ذ مهتاوتسال ةيصع هب نرصي نييثنالا
 ةيصعناثبلا عم تاوخالا اولذجارمب هاشلا يلع لوقل نيالا |تانبوا تاتبل
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 وا لام انحاولل فضيل عبس لاوح !نيلوماو بال تاوخالاكيالل تاوخال

 ْ عم سلا نمل ورم او بال تاوخالا منع سنع ةساصف نيتنغالل تناكشلا
 اممشل ات علام اإل نين انث لام

 نوكي تاالاماو بال نيتعالا دعم شربل نيشلشلل :لمكترما او بال تخالا
 لرتماذ كام قتال نس ءولاردل

 داسلاوسيثتالا 2 نلل ينيب قابلاو نوريحيف بال خا

 هلا

 مي

 ناشنبلا تناكاذا ث لاو ةرماو تنبلا تناك أذا فسئااوبو َّق ابلا تاوخالا ى ا نماوزوق علم يش ل الند لش رف اءانو 17 1

 حل تاوخالااولعمالوق لس اورهتسوا ناكادعاو نبالا تانب تانبل !سنضحم ىا ني الا تاني تا: ةييبصلا ى ات انبلا عمرو ءادع اصذ
 ىلع ماللان ا ىنشداعالا ىشداعالا ماستقنا ىنستي عم اب عج !”لياقم نا لونوا حجار شيالذ تانيلا سيب عم تاوخالا سنياولعتا ىارزبععت انبلا
 ايعنبا لاو نزلا ريت صنام نم ىتف ائلاوووعسمن باو لسور غو وب لوق بو ةيععريعت نبل عم تفالا عمت ا نيم نعم لطب يززثكع ملا

 بشتى ( سعرا لوق نإ طر نال ليقف تخلل ئشالو تنبلا فضنلا ناي تخاد تنب تعا اذ اين كنو تانبا ب نا بييعتا
 فلو تنال ارو لجل انضصنارلف تفارلورلورل سكيب ؤرما |لاثاعترشلا نادي .يىلادتم شلال ماقد سابسنبا
 ترجم الفن تلا ىلا علرلا نم ضوزلا بجتو حيررلا فسعنلا نم جرو لا بجو سرسلا ىلا ثنا نم مالا بمجح ف اك ينال وركزلا لد اننيرلولا

 رمؤلاك لذ ناكذا إم يذل يعطر يصتا اما اهسننب تمن الل بوضع الو رئي بععل ار سن الا نم نم امزيخ اي دناف خرالا تالخب ناو ا ناكاركذ لولا عم تش الل

 امل نيكل نا. ريو دوق لعب هرلزلاب لل اهترلوق فلول بدال انا بأ وج | و عع اهم تف اريعت فيي يوصك تسلل تسييلو بع
 ان فلق نرّشسالا سوم ابا لاسالعرر نا ليج نب للاب نم ىدد شميت للاي ف لذ د ياند قو ةسنيالا تشد خل الانالقائئالاب نياىارلد؟

 تيار لاقل اس اهلفرب بيبي امئاؤم ناو روعس نيا كلذ نعل س لأ اس مىسوموبلار لاقت خالل اهلاو فصنلا يي لان اخاو نبا تشب

 لات كزي عسسالا ىمومايا لا سرخا اوله ىل ايلاب تخ الو نينا رك سيرسل ب بالا تنل فيصنل ب تنل لوريل لصرسلالوم
 ل ةيععل تنِلا عم تفالا ل مالسلاهيط المساق لدذ مزريطد تبادل قارا هند كلامو قراقلا جزا مك 'انر ماب ئنت نع يول را

 اًمماوايوزلرت اذااكةرعاول فش لة هلك » خيب لاوحا باد لاو ازلف نيش او قو ابذ عم سلا لاوحالا ف ماوبا|تاذالاز دل

 1| نيتنخا لرت اذا كن ييتنل "الل نشتاورلوق هه بربس اللة رماو ارنوكلت ماللرعاولا ىا ف ضلاورلولا مدل حروزطل مالا تب_ضضنلا نيم نم شم اذ بال

 اناٌدلات اوثالا قح نال سرا نولق هلا ببريدة ومحا قري اوال ناث اريل, نم ءلطسل او ارغو
 برت د لسلة روصو نين لوك از لف تاوخالا قت كيت ح ب ال تاوخالل عيكس رسام قب فرقا ماو بال تخالا تزفارتو
 قلامد بال تشاللرماولا جيس. ىاو ماو بال ثخ النرش ا سرسلا عم فسنلا|غرانتجال نس نم اشم ان اعو بالام او ماو بالاْما

 ل ل اهزوكترييصع ال ملل نانالا ود
 ب بسال تبن ماو بال تا

 ةرعاو لكل نيت اربف نانثاذ ضل نم نوك ءنسمل او ارعو بال. اًنخاد م او بال نيا لرتاؤا اا نيتخلا عم شريالو لو تح

 . م بال تفالل عنالوميبعم ال تس اول وداد
 ا ورحل زتسمالع ملاوي 0 0 3 ما 50 م

 0 ا ماو بال تا لرتازااك ا نيمعف ق حا
 نزعة عست تراصف بسلا لصا ىف شاثلا ائيرضف تاوخنا شل ”(منكذ ىتخالا زن عدلا ن السقي الو بال تسخ الاو اللد هاولاد ابيلع

 اذ لاو تغاللو نانالا ناطور يشل مالا نمر ولو لكن لصحت ا روي سص بسلا مينا نمدماو لكر يصح
 0 هز

 ا 1 1 بال بالا هبا حالا ماو بال تا ماو بال تا



 ثاريبلاف ىءاوسلا

 06 7 2 كعلاو نايعالاونبو اتركذامل نيالا تاتبواتاتبلا عم بصع نيد نا
 “ص طعلاس ل ع قف

 م ىوزفلا دلع “ ا ذاماو بال تخل ايورماو بال مجالي اضيا تالعلأ ونب طقسيو ةفيزح حا 0 ام تبالا دشرنم نيالا تحرلوفدل حب 26 ا جارد قافتالاب بالايو لفس ناو نبالا نبا ود نيالاي ن روطة سب مهلك
 هش . نا ع

 ناو نيالا لوا لولا عم سلا ثلث لاوحاق هال أقأ و ةبصع
 لكلا تاثواناك هج ى ا ثم نعاصف تاوخالاو ٍةرخجلا نم نينثثالا عموا
 اق كلاةو نيجوزلا حا ضرف دعب ىقب ام ُتَلثو نيروكنملا الوش مدع تع
 ماللق ٌنَج بالا ناكم ناكولو نيود اودحوزو نيوباو وذ نيتلكسم
 و قابلا ثلث اهل نآف ىاعت هللا حر فسوي ىنا سنءالا لاملا عيمج ثلث
 اذ بال تالي لاوبد قب امو ةدهاو ار نوككت بر داولا انما نم ءلشسملاذ بال تخاالاداشنب كرت اذهل لا تانبلا حوصنميزقةهل
 عملاس لام هزب لا نايعالاوجد رو حل ا! رتيصع تانيا عم تاوخالااودحجتا م السلا ريلعوق نم انركذ ادبلوق هل ننيتيس
 نبالابن وطقس ل وق ح_ع"_ ٠١ تاوثنلاد ةوخنالا امبدب تالحل د ناايعالا ىند رماد ايا ( اد بال تباوث لل سم ام لام ىعيئشمو بمالا ثاوث الل
 نيالالولابوإرلاو كرتام فصنااملف تفارل ولو ل سئل |مئرل وقل فرب تاث الاووقتس ماو نبا ىارلو ابل نيبو ناامئرموبو ملوقلفرب قالا ونس اه
 مويا تاوضالاد ةوخالا ثا نال ألا قسد لق حقل اندلاوأ اورلولاريفن طور شم هل ادا يرو :ل لكم ال بالاب ولو هك ماك
 هب الادالوا بجيل مث اناكمماناو مسروكدكمبدوكذ نيالا دالوا ثاريكب ا تاوخااد فال تاسمو نيس اداوالا ل ل ل ثا يراه
 رسغألا ماريتماولا ما نولي الا ىف ال بالا ىف نوكراشي نيزلا مد تالحئاوني لوق كسكس ماد بال الاي تالحلادالوا بحي تيزكن الاب
 بال حرالاب يصح نناكول ذا نبب الا تانب ها تانبلا حر ةبتع |يزوك نص لب (يلطم ل نكت ءبعع تراصاذا روق تملا ٠١ ةيئاشلا نم لعيد لالا نم لشي بالا ناكف لوالا بيرس !لشلا نا ل اننا برشلاومبو للخلا نم اننا ةزرلا لصالا ىف ىبد ةرنعلا حمير زسلاو فلاب معلا نمت
 لول ناك لا ليت اره سدسلا ذر واذ لكن يوم الو ىل اوتو هلا سلال وق حل ٠١ ةروكذلل تغالابال الاب تالحلا ىث طوس نائم ( اذ
 ءاتي سسلا ال تسلا معس سايعنيادنعد سمسا مال ةوجتا ل ن اتلاف ىلا دترلوقل لا نينمالا عمو ارق تلمس ٠ ين الا وركذلا لوانتيملولا اففلو
 نينلثلا قاتتنسا ىف تااوخالاكن تخالاو تانبإ اكن ينتنبلا نا ىرتلا عاجلا مك تيل ىف نيتلا كح نار ورو ملا لو اعني لف جا فنيص قوفالا نا ىلع
 لا يو الاب سرسلا ىلا ثلا نم مالادد ني نحل لا انس ابع نبا نا ى ورد ام ف اءو نيالا نيب لتشمل عما اعياد بجي اى ازلث
 نا نا عوطتسال ىدرو ادار اف غلاها نزيجتسا ل نكن مثث اتم لاف موق ناس ىف قنا ناوخالا سئلد سدس بالذ قوما ل ناك ن اذ لاعتّسل
 نورظعورعا ننال ىف وصتبو ف اهجالاوا تالحلاىئبوا نايعالا ىنب نم انكر اوس ى اانا جاىانس ]نحلل م سس نلارثراوثو لبق ناك يما
 حرت لاننا مسقلاو ةرووصذت انا عوج اذ مالرخالا» بال امجد عادا مالو ب الها نيا اما تاثدالا نال علو تخادا ناخاوا نارا امم ل ةروص

 دع هلل م سرسلا ملل لكروصلا وزر ىغف مال ن اكن ااذكو تلزكف ب ال ناكن او[ ادا سال تغالاذ سوبا ناكناا عدلا تالدع
 رد هملورل نكمل ناف ىلاوترلوقب لذ مع ءو اصف تاوخالاو ةوخ الا نم نيالا معرنعو لفس ناو نب الادلو و رلولا مدعرتغىاتنيروكذما الاب
 هاغالا بكوكل اك امرشلل نيدافلاب نيتارسملا نيتروصلار يري نيتلتس لة“ لب س سل ارم الذ ةومارل ناكن اف فس ارمالث واولا
 جوزلل نيوللاو خوزروق ل ٠ ىلاعترشنلا مصررامّسفلارومججو ةدووعسن ياو لع ىوتخ كلو لب مدّ الذم نير انمتل نيرا
 تبا هرواو بد روزلا ضف نم قش اب شسلثمالاانيطعا للم قسد حروؤلل .طاشلا لمحمد نم ءاشسملا ن وكيف لاو شتم الاو فسعنلا
 وجو بالا بين فعنض مالا بسيصن نومي نا مزلي لئن لكلا تلت انمب مالا ىغعتال اهنا مالا بيصن ضع بو بالا اهبانيتعا نانالا
 نكرئسلادبع لاو لاي م ابا نعل قلرط نم ىئرالا حر ا ءامتفلاو باصلار وهبت يب ظانرو لب كمل درمان ءلشسما ةروصصو اوتار ام
 وك قيرط نم طيبا ىرارلا حررشاو قبلا ثمل ماللو فسضنلا جروزلل نيدو جرورنوف لاق داو المس أ اناس اقيرط نب لس اذا ذم ناك يتسم
 هحوبرا نمملشسملا نول امل نييسس ب اللو قام ثلث م اللو يلا امل نيدو قررا ىف ىنعقز راو اسس هانر جو اقر فلس اذا "لمع ناك لابس لاق
 تعم نم عروزلادوت ومن ىلع لغسل شنت رخو يي ل ارت لاما بص سدلث مالنا رق هل بك قييم هرم ةروصلا زعم



 تانبات نك اذارثكاوا تناك ةّيَحاو بالوا ا١تن ما ٌسّىٌّسلا قليل
 > 'ا» تاي” ىا

 ربل سمو مالل لراو ةجوزلل شل شع ىنثا نم عجوزلاووجوري دعت و يسب اذيير عب مسو ملل نانئاو عروزال شل
 ناو مالا ما تناكراوس رجلا نا مالا حرت و رلازكاوا تنك ةرماورلوق تل" ب يرسل ني لول رصلا نركي يلارذع
 تا ريان الن او الف الاوت نول ناطر سبل نك ةرهاو تن اكول :: .ركرلا لصا نم ماكنا لطرسذاغ اف تلع ناو بالم اوا تلع

 نافاالا ماد بالا ملا تناك اك لا ىف تالب امم نول ب ناك نيوسلا ىلع تب سرا مسقياو ماعدا سأل نرفارثلا تايب

 ىلا تاتباثنكاذا روق و بالاما ىنع ا تبورفلا ةدجا هاك ا سردسل ازضاد بالا ما م1 نتي ةرييعبلا ةرجلا بج بالا ما ماو بالام تناك
 الري داس انس اللمع ىلا حجب داذ رس اف او تيتلا نيب ربت ن١ تلش ناو تاىهيش

 ... مو هم ستحو يجسد يسر تحر 6م
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 ثاريملا ف مه : ىءاوسلا

 1 ص هع ني 527 اصي نه .

 كل نكو بالاباضيا ثايوثالاورمالاب يكن طقستو ةجرنلا ف تايذاحتم
 ١ث تاي وماوا تناصر ايدل

 :ذلا لبق رم تيل اهنا ةنيمارعم ترتاهنآق تلع ناو بالامان
00 ١ 

  3وه .٠ لن ١  2 5-9زا -

 ثلا ناك تراو تناك هج ىا نم ى انعبلا بجحتت تناك هج قا نم
 ام ينال ا ليث نموا مال لبث نماىا 2

4 

 عناد ىلقجالاو بالامل ماك ةزحاو بارق تاذ كلها تناكاذآو بوجحتوا سب
 ٠ قولا نهب بالا بارما ضيا هورتالا مار قاكزتكا وا نيتبارق
 00 امهنيب لسرتلا مَكَقُ
 ) 0 00 لاعت هلا همحر فسوب ىإ دتع

/ 

 م مر 17ج احلا تالا من
 س ثالث ثايارق تاذ ةروص اذكى قفلاريمو نايفسلوقوبسو ١ :٠

 هيسادل لا ما رس سورا رابتعاي هفصانل اب ىا

 م ل 3 اج تاالدبالا سايتعاب 6 00 0000 -
 1 2 21 ماعم مج جت ع7 للا

 مم 7-5 2 ع 3

 مس ةرعاد زق تان ةباز (ر اى جل ارايتعاي اضالثا لأعت نزيا هنصح نوحم نتعو
 ا" بالاوامالا لش نم يارا تانج ىا

 ريتني قري ىدرزل ا يسولا تاور ارث لّمسلا ةرهاوما ءاطشا امر نتملا ىف باك ى رعبلا بج ف رغلا نال تالب اًمّسىاتايزاتماة هلا

 يضررلاو تايداست املك وكن اب قاذ اهلا فو حم خر ماو تيسكا نكاذا ف لؤ ىف نبني يزل ماو لدسل اب اطعا تا ناسيعي هذ نب :نعيبت
 ىلا عما رواش قحيوربصا لاّتق نيرلو ثري قلما تل انو '# قلد ساري ىلا ىلا تاج مالا ما نا متري ىراملاو جام نيا د ادوباد ماحلارصرما لذ
 رىاورعبلب لاف ليسا اهشالعاب رغم ا شف ول( مائي سو يدمر شلا صولا لوسر ناي حمس الدان لاعترتلا ب الى فلدبا ملاذ

 (لب لسسلا كاز نا ىرا لاذ تريلا تبلطو سلا بالا ما تام م كلذ اب اطعاذ «ىداصنالاد هس نرخ اًسيلاربمشسن مالا انملرب انساك
 رلوق هل 1٠ سرسلا تريلا نم نيته نتقلسو دعت لص ىلا نا مالا ىورو زب ىف حم اذ رتل اقوي السنام تدعم ا نلت د
 ماالالق ولكل »مرو تباثتي اريزو ىلعو نافع نب نافع ل وقوم بالاب اسيا تايوم الا نود تايولالاطّقستو ىاتايوبالاو
 موز اشالرجلا با عم ثرترجلا مالو تجوز اضالدجلا لبق نم سريم ا نم عسيرق حسسبل بالا ما نال عم مرت لبرج ايانتستال امن اذ بالا
 اذا بالا م الادجلاب تاي ولالا طوقسى ا انر ريسلا لام ىتشمبلا ىفاذكق اهئالاب بالاك اسف رمل سبل قا شل انا ل اشسملاىا هزي و لبق نم تسيل
 ما مامر ,وكذملاربلا مجوز ىب ّقلا بالا باما نايتولا عم ثيرث طاف بالا با باك ترب ريع اذا اءاد ةرصاذ هير دب تملا نسر يلا روب ناك

 تامرد ثدن تيما نعرجلاروباؤاو . ___اررشع شا نم و تس نم ةلئساري زن رده ةروصلاا هزي ىلع بالا با جوز م١ تب يلا بالا
 3 بينالامما مأ بالا اينآمبا ٠ بالا با با ّ

 الل بالا با““ 1" طررب” بانا با بادجي جنن

 قروصلا هزي ىلع بالا با با[ شل انلاد بالا ["ا م١ ما ميئاثلاو بالا با مام1 ىل والا تايرللا لتر عم درت بالا با با باك
 رم نم منو م رلمسلا :

 بالا ... ما. ما د با 0 بالا ... با... راع

 بالاد جو ياهدوتهرنع بالا ماكرلاب بوجود ال قع # امرعم شري ىلا ت ايو الادرعانببجو اوذا دجلادعب تاجند تدلوذلالكاذلب» ْ
 هدفك لو امنملوف ارنب تنبب اهشب | نبا تجوز ةأرما نا اريضولو ةروصلا هزرب لوق حبلا ١ مالا ما ما بج كلذ حدب ترج امان
 رق قرا هما لانب لوتلم نزف تاز ٌقدج نشا ما ما امش المها لبق نسيب ا با( اليببا لت نم ترام ىلا لول اذمل ةدمةأمالا
 يرق تاز ىو تملا با ماما ىرمالا هزم تيما باونب ىذلا ل والا نبا نبا ىرغالا تنب نسدلوف ىدالا ةؤرلا نبا اًسنب تروذ اتناك
 ةأرلا كلتنا يعط ويف كالا ةروص اداو ةدعاو يرق تاذ حم نيب تاز مور انعم اذ اذ ةرماو رم ىف ناتدج ن ائأرلا ناتابذ ةرعاو
 م1 م1 م1 نان اوولومل جزر كلت تنال |متشل وف امل ىرخا تشي تنب تنبب دولوم اا نر تجود اذار لذ امنسدل ف اهْنب تنبب اهئبا نب اتجوز قلا



 ظ تاّبصعلا باب
 عم ةيصعو تريخإ يصعو سفنب ةبصع ةثلث ةّيربشلا تابصعلا
 مهد قنإ تيملا ىلا .تبسن ىف لخ شت الركذ لكف هسفتي ةيصعلا اما ريغ

 هى ملا 5

 1 د | ممسوني ملا رق الاد برق الا اجب ءزجت هبا زج هلصأو تيبلا ءزجج فانصا ةعيزا

 ث لونِْلا ىا تيملا زج تاريملابرمهملوا ىتعا هجردلا برقي نوري
 العناد بالاب ١ ىا نجلا مث بالا يا هلص| مت اولفس ناورهوني

 ثرماعالا ىا كنج مت اولفس ناو مهوتب مث ةوخالا ىا هيبا عرج
 ١ ةهررلا برقب عر رتتارعي ىا

 نيتبارقلا اذ نامي ىفعاتبا ىقلا ةوقي نوحح رب مش اولفقس ناوروهونب
 تارععلا نا ب ةيارقلا قوقب حورس اب كا

 ال

 رم حمتا سلال قةول ال بالا با ما ما ىل ناد ولوهلانب ا موز ما تعا اهتبح امض تن اكذ بالا ا با مادو بالا ماما ماد مالا

 باجمتلاد نط نيالاو نط ب ال اذلوحاوطاما اذا نالغب موقتلا بصع نري حمل ناو بساع حمت ادق اكو ريب ال تيارت للا ىف لجرلاريرصعو
 نسا امدرنبلا لب اانناسل ىف ذانسالامصرصو ميوصعلا برسم ىف اول او باقل ثنو اوركذلا حبا وواولاوتيعحلاي ىا امي ىمم باج خرا د
 بيع لصور فأل يب تسول تش وكدج عبس صخوو سس عرش حاالطصاروا نيل .ك_ عفت سي ناز ىلر تبوح دبع لايفر حرصت
 آد الد ا هورلكويكن يعير صعو الوا كت ادن ان كس تروع كلها سس ىقو بى بابدالدا لب تدبر شوكي بريك تارت اف هس سب راد
 21 ءاوني ب تسل لطوزعللا لسيواو اوبسرريصمب لل فيلر عرس ادب برس تسبسس رييصع ثرراو قصاد او ا سبس قرب وشى سا
 مدن وصعن الور حم يبععلا لعوريؤب ءبمعلا مدو رولا نمد ءال بصعم ال ذا ورع ءطيساوبلالسضنب رتبوصع نال مرق رسفنب دمع وق حس
 اضف ببعع ن ولكل شالا نال ةروكزل ريحا ركو لخلق حلل _ ٠ ىئنالا عرف .ضركذ لد الا عم ارو كل جال |.ينوصخ نا فاشن !تالغتر لذ
 بستان مدارلا ناي بييمجا دين ىف, خاد مالا نا حمر ستنب بصع ماو بال حالا نال بق نان تلا لضرت لل دتحك 1 ارغ سدا ريخب لب
 ا الا رق تالخب ةيوصعل ا تيما ىف تلت وف اذا اذ اذ تيوصحلا ق | ةتئتسا ىف لص يالا يرق ناي ريسسلا باهجاو يدم الاب
 نيالا نبا حز ني الاكايميَمح يرقلا ناكر اوس تيما ى اة صرو برق او نم انصالا هزي عراهتجارنع تارجلاي موا غانا ةدش
 تنانالعيلارثم يرقازلك محط الب تيما ى ا اهنم لكل اعنا نال قبح بالا نقاب سيلانلالا اف بالا عم نم اك يرو ارا عم بالاك

 ووسلما بالاد تيا عرورفمن ال بالا ىلع نوينبلا (مقارماد تونبلا ىارل ف حلشلا# ريل تمس كر عرف ل صال لارننا نتا لصاب عررطلا لامتا
 بالو ضرالا خيحبيف لغير راونس الاورانيلا نا سلعلا نوو هركزب روكي يعلو رلصا حين خرا نا ىرتالار يرغب لصالا لامتتا نيمظارلصاب عررفلا لاصتا
 ىايبلء:تملق هيك ٠٠ ةطساو فين يغابلانملامتنالا نال تقم نال ناو لاف تيما ىلا رقت مها فعلي ملا درو متيم
 يارا ف بالا مث ماعلا ىئا هدجدنج ملقط ”٠ شو للاخ ىلا ايمو عري ؤع ىلا لوق الع ناوّربلانع ةرخ الريان ةوخالا
 مضاثاو ةطساول دز يطساو ريب ونا ل والارتيبرارسضنب ييعحلا تم امج ن لملف تر در وبل مكمن نانو ةوخالا نع مايعالارضاَنوالضس ناو تاذك
 كقلاو لاطل لك ؤأي مس طم او تسمع ارك انا خلدا مذ مون زك الع ناد ريدر يجالوارل ممل عبارلاو الار ثنا فلذة ال
 ياو مولع ةوثلد ةوغلا لع ةوبالاو ةوبالا ىلع دقت ةونملارمنابزدنبج مهذب ولاو متاجر رعت والا لاوحا خر ملفاو درت اذاد مونت
 نبا ىل' عدلا متي درهلا با قبلا مقيد ديل اى م بالا/مقتونبالا نبا ىلع ن بالا (رقيف برقلاب زشنيت ير تتلاو ايف ماهر تواذنت حموات
 ول ايفان د همي متنا ىلعورج م مدد هدم” الكيل منيا (مقيدريمام نبا سبا م (دقيوريبا مل ني امير د لاني |لرتلا قي و خلا
 نوال حالا ةوقلاب زينيعمبرقنل او با مذعمبلو نيولال مدععب نولي نا وقلا ىف متو اذتو ميرو ءاوّقسا عم رتسجو هنا نمش ثلا جلا مومط تدلع
 و متيداحتا حيارلاوريل او بالا تموت مسي أ بال لا نيو متي توبا تلا نباد بال لات نيبال ملاو هبال خال نبال مي نيو خللا نبا ال غالا لك مق
 ام( اٌنصرلا ىف اك مسعد ا علال زر ىف منن ل الان ملوصا ل مسؤررابتمايمث لالا سقضزحأ ا نب قرطعو ما نيام يرق مجرور اوتسا



 ايعااممالشلا يلعملوقل قناوأ ناك اركذ قدحاوتاب ارق ىذ نم ىلوا
 نيتءافلا»ذ لس ءوررلا امييداست

 ره او بال تالا واماو بال ازال تدلعلا قب نود نوثراوتيم' اا ني
 ٍ لفل ىذ نمرلزل لاا تنام اور لسا

 خالا نباو بال تِّالاو بالج !نمىلوا تنبلا نم تيصعتراصاذأ
 ال" نيالا تانيدا رسيلصلا تاثبلا حم ىا ضي بف مالا ىلا

 مامعا قمت تييلاماعا ىف قريب ماذكو باددلان | نم ىلوامماو بال
 سيتي ارث از لوالا نوكعم ةمردلا ىف نإبواشمامخال

 قاللا قهو ةوشلا مرا ف كيخإ يحل مد كلج أعا قروث هيبا

 (نم نرهتالا> ىف انركذ ايكنيتوخأي تيصع نصي ناثلثلاو فصنلا نجضرق
 ]العلالي يصل يصح هوخاو ثانالا سمابل ضال

 قنا عم حيصعرببصت قنا لهذ "ردك خ ف يصد اماو علا نودوعلل هلك
 ا” اهرالا ىدذ نم ىلا

 متيضعمث ةقانعلا ىلوم تايصعلارخ رخاوانركذ امل تنبلا اعم تخلل اك
3 200 

 هولا ل وو رولا رمالشلا يلع لوقل انركذ ىلا بيت

 فذ انس تملقرئاز نال لشاوا ناكل ل وق ىلا جاو الف عنا نوكم ل ىسورسطنب يععلا ىف انمشمحبلا تلك ناذ قتئاوا ناك اللوق
 نايل هل يملا اذهب لصرعت ببال خالا نم ىل دا انميات انبلا حم ”ةبععتراصاذاا ماو بال تالا نا انيمب نيب نادارا ل نك
 نع مي ايعالا ةدحخالحرورخ ( ني ع يوصل ايوا ىف بسس اارا.لالا) تالحلا ىني ىلع نايل اوئيرب ًَس امانا ان مالا رك مالا ىج

 ا|دلك متل ماعذنال الان هدركذلا لدانسسف نب ظفل ثيركاىف نا٠- م والو تالحلا ب نم شيارم اب ىدا تايعالا ىثي ناوارل اذ سشنل اي رععلا
 تدانتسلاشعو تلا هذ مدي :عررلا ىف وقس الار نع دا لصانلاد زلم ت/زكرلر قحط » ميىنب داشلاو لابرلاب ايضا ”رشلا لاما
 شان اف نبال تسب تين ناو كتل نعل, صنل رن الاد نع شرت ارث اذ حّببصلا تنبلا نمنم ىف والا لا خر اذرلوق حك ”٠ ىعالا مّ
 4 مم يئملاثلنارموأ ملاذا بال تخالا بارلاو نبال ت اني د تابلا نسب اذلا ماو بال تالا مشل انل اد اممهعرنع م اكمالا ىف تسب ا
 ناو ىل وتلوث يبصع نيرغالا ا ا لام ال اا ةرويبصر عل ريو تصع نصي وق
 نب الا نبا خم اما مجرد ىف ىذلا تيا نيا ةيرصلا نبل !بصعبف نوتر حاب لوق حكم ٠١ نيبال ظل سر كرلظ ع ان واب ةرختااف اك
 ناك ذا نب الا تبا بحي اكن ب لا سرد فيضنلا اهل عفيف بال خلا عم راو نيشما خرا امعمل يملا تالا اذان ]سنلا ار ضني
 !؟ مم” ثاذ وكمال ناطر انرم نالضاسلا اننا نباو نب نانا فيج نم ابغا ناكر ش ندربامل ىذاحم ام ني اري كك اا

 فن اناد ةوخالاب تاوثالاو نينبلاب تانبلا نيعضصوم ثوب |ىنا ييععروكذل اب ثسانالا ةرورص قوراولا صنلا نان لا .نععر يهتال تحك
 ةداسل/زيازييوصعل اونا لامه يذام اهل خا بسصعي خرالا تالو ّصنلا اهل دانيل ثناثالا نمابل نعرف ل نم ضورف تاوز ارزم لك
 هاوراموبو وتس ن يبخل فب تبثو تننبلا حم تخال ارزق حلا ضورطلا تاوز ف لا لقنلا اذ ميال ركنا ىلع ينالا ليضتوني
 را را ال تخ للف قبلامبو سرسلا بالا تبنلو فضنلا تشل تاو نثبا تننب د تننب ن وريغد ىرابلا

 يال اندع متم واليتساوا لاء لع الوال ناطر شبر رعاوا لول وا لوسرلليننعا نأكق حلا حو ورفلر وم ني ناو

 زرع موق لش ٠٠ يفند انف الع ايو شبام نئري زولك لوقو بهو ضورفلا ىوز للعدل
 أ بيترتلا لع بعص مقل قف يف نعد ملام بيترشلا نم مافى ايو رسضنب نبعحلا ىلا يلوا اهعع أ نيوق انولا لم يضع ا
 رار يوسج كاد ىفارطلاو مكايلاو ىتذ [ًّنااو نابح نبا جرخا لا مالسن ار زعل وقس ل وق حلا. !”رادحم اور ارك درع نتحمل نتعس قشر وكلا
 لقعلاؤا ثدرالا بجول ىزلارصاهلاوبم رشملا ىفو ةيارقل او ةرمنلا جفن ب ءالولاو ثرروب الو بمس ديلاذو عرابب) بسلا كي خ اونا هلل
 دييلال اا ييرولا سو بسلا ٌةداراو بدم الذ ليكن مقاثعالا مالسلار لع وق يف ءالولايداملاو ثيرالا بسبسوبتدرماتلا ببس قو
 قتلا لالي و فت يقرلاو تاداجا تاناوبحلان موري ايرئاس نع نان الا امبز انها الا يللا ىلا يغض تمنت يا ناسنن الل ةركجص رجلا نإ سلا

 1 رت هزل ىلا لظنو ساس تالانلظ هع



 6-0 م4 ىارسلا
 مع هع

 9 ا عال لاذ
 ا وهم و نبتاكوا نمنع ام نتحاوا نع

 دنع باو قتعملا اب كرتولد - َدوقتعم نمد نهتتحم تدمعم روج ا نرتد|

 ارمي وشو <قينح نإ ضعو نبالل قالا ديبكا ءالولا سرس فسوي ب
 ارم سارسالا تمنى ا

 اولاد الجو قتعملا عربا كرتولو باللءىثالو بألا 1 هلك الولا كلاعت هللا
 والو نوكيو ريلع نعد نعوم مرجث حر اذ َكَرَم نمو قائتتالاب يخل

 0 رج ا اذ قون لاول فص ابرج ا صو م مالا ني

 0000 ارانب نيد نوثلث ىزبكلل تاثب ثرشك كاملاردقب قل

 نهنيب ناتلثلاف عش ك 0000 ا رتشاف ارايدأ
 نم كاكحلا ملا نمد

 سامخا ةثلش عالولاب اّساحخا بالا ىتيرتشم نيب قايلاوضوفلاب انالث

 2 وهنا بت[ او بلاي يبا ىلا ائونضيعي لولا ناكل ولا دبي انسب ناار فلاب اراها ببسرسلل ب

 37 ارا نتعملا يعز سيلخ ل[ نشالو لتحل ا"ءالول ابك يذكف سنلاب ثددالا تبن الف :ييجبتل ابر ننبعع ىلا ةرالول بردا زعم ىلا روس ريصي

 ماو لكل رت ل :ةمااوا ( الخلا تام مث مادا امال ةما توتعارتروص نضتعا ارا لق تل ارث سواوريثب شبعت نمدالولاي علا نم
 تاء تتعاورنأاءعربحلا فلو كرت اذ دبع قأرما تنفتعا تروم تعا نمت اوارلوق حلل ةيئفتحم ل مقرا هزب رف ايار اد اين
 قع ٠دالولا: رب نم يوصحلاب ةأرلاكلت ..ثاريف جبععو لو الار جلاب تاءرقو نينوي تسيلورخأاديعرب ب لوالا قتلا نتطرق نا تعم

 '"ةأرفلهؤ الو توكبمياَنكلا لربرريجلا ىضوا اذاث كلؤرهحلا لبتف الشم ميرو فلا ل * كبت اك 20000000 اكول
 انا تالا قي قو لوللا بالا تدي يااا بنام ىووفل اتيقر لربلا» ارارعب ةأ أرما بت كم بس اكر نا رتروص قل اكن مب بتتاكو لةوق_

 ترفع أر انريرلا تان / السل اراد ىلا! ثراعو سلما مره ارم نع الا مكعد بري اراب تقف د تر ماله تر ةأماتروص نردوالرق عدل !» امل هذالوف

 هرب دز اًئيقر بركب سنع اهبل ماعلا مي عا اريل ررملا اب ندى نا رتروص نربد نسوا وق هن اةييدبس بصك ناكل نا ا

 ريع ناتروص]لارل وموال وقح ١ ةأرلافك لت ءالرلاب غري اتارررلا توي ثور عبو |لوالاريرم لا تول يق اس رار وعأ توي 1
 رجا بع قرا فل تمتتعا اذ فما لوم هذال وو زير او ءيقرلاىفرها حيتتي لولا تافه ال ًبيرتوسدلو اهنضرلوف ماي ل رعلا قت ارينا امن ذاب حررت ٍة را

 نقتبوتما لة مق الامل هؤالوفم يبا ققتعمفلظو هرلو تام ققتحملا تاماذل قصرت لوما من ىلاهدلو ءالد د ايا انا ثعاب ربعلا فك
 مكقاتع رج وربع تحل بعلا كلؤئتع اذاذرما ىلوملا هاوار توهسو مسد وف عريطو يتم مورو اربع نتحلاربحلا برس ااه يع سصتنا قرا نار ةروص
 قابلا بالا سس ناكاني ا دابا لرتدالا,لرتو تارول فل اب تعم ا نا لكس ايت بالرز وق حل خ »تال وس ىلا ضن ىلا وشن لوءالو
 سس ّتناكلاللمياطد لاب سيد كلل اا ناكناد اولا نايرنع بيت اد فلا مةنيك فايث#أ الاثار لولا نال ءالو كرا ذاانلك ن بالا
 رب معلا قل طري ٌترروإ يبسوبب لب لادا ف اك يعزل رولا ماسمف ىرجلذ  لضايعالايف رج ذار اولا تالق لاما اير ضايّيعال ا زوتبتاىذلا
 ه©لا !!ترالاب لولا نمي سيمت ءاشلل ناكل لام اك يفعل اية رولا م اهسسيف يرن اكول تايصعلا برقا نيالاد برقالاذ برقالرحمف

 نيالاكي الا ناب ذد قافتال اب نبال وق حلأ ١ ثول يلإ لوالا لوقلاو مرت اذلا بدو بيرم لا نئييرجسرايضاوبد نيالا
 مضءبرقانبالان ولي هرجلا نم برقا بالا نوكيفب الاء طساول لاصتان انوا ف الي ءطساو الي تيملاب ايم لكل اصنا بسه ةبوصحلا ىف

 رتمبرالا ننسلا باومار يغار مغ مرلذ كلل نيس طا وصولا نئىور لع ؤتترق حلل" تالغ الديك ذي لفد اتش
 را اذ ىبو ويرعلا لا والا علؤلا شلش قلتي ارعلا نا معو الا, خاديلع تسمم تراذ اكل ننس ايلا سل قو رع نع
 03 البت نمار ءاو كلي نما ولتس ناور الو الاد الداود الدال اك ير علا نر طيل راو اولع نا ددارج الاد ندم الاك رص الا قير طب اماد لولا نم

 فر املاوكع الاب ,ارقواولقس ناو م دالداد تاوغ الاد ةرخالايارفتشا عرورتل اد لوبشالإ ذي اجلا ياو بو ءليسوتمل ا ل ناو هورب ملوارصمعوارا
 ةريعبلا ثلا عرونلاو ىقذ الل اذ ل نيشيدح ا نم ىورامرب ان انرثع انعام لعّقض مراحملا هز تمار او تدكب نمد مجالوا نود تالاثلاو لاو الاد

 ءأع



 و

 و ا ادوبلا تنيورمال اةيزوكورل ون ةسغل
 حا

 مهو بلا لاحب نوبي ال قرف ناقنرف عيذ ةثرولاو نامرحبج

 لاب كونري قيوقو :جوزلاورمالا دكنبل إو جوزلا 6 اويل تس

 كوب 0 ّن و اقع دما نه هدم لع دديومل
 لالا - ىف نارا بجتىا ارب ىرخا

 0 [رةيحابققحتساما انعنالا
 !!تاثإ

 هس نول تالا ل نك( الءاد بلا ذان تالاقلا اول اهضالاو مامعالادالداك مرير ذب رق سد
 رالولاباةمالرم او ىزصلاو يربك نطعاو ميضرفل ب امنم نوت تثن تلا تانبلاانييعاذ نانا منم نرخ درو لال مشل ن مارب :ةلئسل ل صا نال
 ..انال تضلوا ماس نوكى ا ككذو ساو لولا ماس ىكئدلدلادبد قابلا مشمس الو ذيل عا نس ةرددع جم ان زخاف ني ايمايشب لير ل ولعن اننا مقتل

 ”رولانمسؤرلاددع لون ىمورتسمن [معومتو نانا نيرعلا يعور يطل يالا صف |ىبس ربو روزا ةرشعلا نار طعما زيف ومي رزلاو را لامني دج

 سخلا خرم ان زغاف ةييابم ةرماولاو سلا ن ينو نتولا سارح سد اميل امزيبسن ىلع نوي نايت ىرفصلاو ريك ىلع ايلا ثلا مينا
 عساف مشلثومو ةلئسلال صاف اباه شع سمي تلم خلا ىف امها انيرطف :ضيابم منيو تانيا سسؤدددع ىب رت امدايا
 قدصلاو ىرإلل ناو ةرْسع تنب لكلف ن ونلثل صعطتع«_ موو بوزن اف امج انيزنم واف تااننمااررلصا تم تءانسبا ناكر تؤ ءلشسملا حصن ف نوجلر او

 دقو يترنح دلما نم يرطسف لظلم لكبر اصان سنا ىس و داولا م امس ىلع هيقايللسعر رجلا نيف يلف بوزعملا يف هانير تغني ىاوارباصا نم
 مؤللس يو رعد يتس معو مو يفيطلا قير طعم قرذنع ا تنن اكد قو نر نع رجلا نم يرغصملور شع نوت: ذيج الف يطل قير بورش اهل تناك

 مزح ضحي وجولععبو ركاب ايمن منيع عش و لطصاو علا فلوبب بجمال وق حس ينط اب ارب لا رحلات |
 و حلرلا لافضنلا سب جت ازلاذ نيجوذل لو عكس: لقا لوزفوارر وم نم نع ونسخ حتسوبو ناستن بجلتق تك

 قالا نمنع الاوا ني الارل هوادلول اب سرسلا ىلا ث لئلا نم بحت اهناذ مالاذ لق حسك: كب لا. مل ووارلول ادرججول ملا ىلا عيررلا نم جوز
 تن بجيب تالاولقصكس الل نيل ورك با ىلا فصنلا نم بلصلا تنب حم بمجت نيالا تر 3 لس ٠١ تاؤخالاو
 مر [صخ وجو ناكل اب ثررالا نع نر يعم حنس حيض وب د نامرح بسجل وق عش ٠ انما سرسلا ىلا ف صضنملا نم ماو يبا تالا

 ماو ريالف مشرد اوفاكاوا لاعب نوب ال مثالا نيالا لوقم جل ش_.١٠ملحلا خروج نم نطاق ين ايجج نوبت ال لولا اذ نر عن عطا او لا لو
 قر ولذم ا شلادال مم و لاكب نوبجيد لا نثري لق هلل ٠ دول اوي تلا كلذ لع نا يقرلاو ةرولاو لئقلاب وبكم
 دج اكو كلب الا خص ثسرببال بالا نب اك إلا ترياللق تطل »٠ مالا مالا( اكتر ىوذوا نإ الا حم ننبالا نب اكتراهصح اول اكو اوس ميرولا نم

 سكرت عيبج قتل مالا نال مالا حم مالا ما ةدجلا سدي ناااذر نا ينس لق نلاف ةلرتسلا عيبج اًماتيسا مانا قلل ١ بالا عم ثدي

 كنا ثري الف ايسبسب كرملاو ىلرملا ىاارجتا ناذ كرت حييت قحتس ل ننأ ب ىلرملا نا ني امني ثسدالا بسبس دامت ل ( ال اي وج نول مالا ما نا باو اذ

 لالا ان نائادزةدلك ام لهاتف شردالا بسبس ىف اهب د احنا سو ةلرتنا عيت امام ا مان ال لوي نا حزما لعب جاولا ناك ازر لت
 صيت وو ليما ليد ع تاب اهعحاارلر . مرتو تابهصحلا م عر تف ىرخا نوزركيد ةراث نثري ىزلا انا قير لذا
 فرباماز ارو الوا بسيسلا ىف ىتا"ء اوس نب ارر حن ستر عب الا سجن م نثق الاذ ةررلا برقم نور ماب تابصعلا ف انرذلرقهلش ١

 م ل

 0 ل



 : مس تر ترفل اب تيارا ن 0 .٠ بحجح بجحي دوعسم نيا لشعو ان ٍننع بجحي لم ورحملاو تارصعلا هل َ 2 كل

 ْ تاقتإلاب بحي بوجحملاو قيقرلاو لتاقلا وفا" كناصقنلا
 ممر وعمس نبيا نيبو انني 5 سنايا

 نابل مهن اف ناك هج ىا نم |لصاصف تاوخالاو وخلا نم نينشالاك

 سما ىلا تلا يصزنالا ناري نكلو بالا عم
 ضو لا جراخ باب

 فصتلا لوآلا ناعون ىلاعت هللا باتك ةرركنملا ضورشلا ناملعا
 و فيعضتلا ىلع سرشلاو ثلّثلاو ناتلكلا قاقلاو نمّتلاو عيزلاو

 لكم رض دال ضو فلا كنه نم لئاسلا ىف ءاجاذاف فّّيِصحَتلا
 ام لولا نعد رطل رنات نم متلاو عبرا نم مْيَرلاكنينث ا نموهو قصتلا الإ نيم ضف

 ...ا٠ل ثا بال نيئخئالا حم بال تاوخالا ىفو نيتيبلسلا حم نيالا تانبب ىف د مالا حم تادجلا ف اك ب بسلا داهتا كان ناكاذا نايا مزرمت
 يراد نديلسماووا نم نيود (لسم موز تارت :لسمءر ا نا ىور ذعر باع ءهاعرسيلعد نبارعتن بحت الو نا حبسجب ال بجيدل ل هل
 ىلع لاو مولا نب الل النبع لانبب ناك ا تل ةريعحلل وم بل امو تسلا امير دخ ال فسننلا ةنروزنل ناب تسباث نئء دي ذذ طر ىلع ري ضقن ارث اك
 اًنبا نابت ينجم بجي الو حيرلا لب فسنلا جرو لل نكي الاد ايا نامتنلا بجت بجبال شاكلا نا تسب ننام ذ جردزلا ىلع ل اميدا
 نط ناكاك ملا نيرو الو خيبرلا خروزللهرثع نوكي ةروكذملا لأسم ىنذ ناررحلا بج ال نامقتنلا بج بجيل زق عطس" ئش ةزثالل نك مالاد
 اند نع بييكيال ىذلا موه شلثلا هز نيرحلاد قير طل او نئرلاو لئالاورف اكن لوف جلس ٠٠١ ناكن ازييعحلل ا يلاد نارتلا بت بسب النا

 يح الصرف نولي ب وجاد اولا يح الصريف نويل مولا نا بواد( ني قرفلاو بوب اهزوقو ل ٠١ ناصتنلا بج اووعس نب ارزع يكب و الصا

 يجب انرو سسالا ثلثا نق هش ١ بلك وجا ذو تيما عرفي مور اف بجانلا بسب ذه بيتك لس - -- * -- - - اف الل
 وبو جزم عمت تراخملا ضموزطلا عررانم ب ايروق تشل ٠١ «اذا 1/1 ةبج اجو بال ابيب اهات بالا مات ايررلا بجج ىف لااا نامتنلا
 ا حرف اقسم دعاو أ ك/ذ نوكيو رسوم ورظمرسكل كح رزوم عرااطصالا فو دا تالا نم ةئتسلا نصورفلا حروف حنصاوم ىا خول نيم ن اك مسا

 و ف ونمت ريد ايا ناذلتلاو ثلا رتمياشهو تس سدسلا خرم الشمدرو نم حرك اري تييعتتلاو ضينعنلارابتعا نا ادنم متل نال نيو ابددحج اا نام قاعه كس ٠١ سافل زد د حئسم ورشا شلت ثنو جئدهاو_فشن نال نانا بنسنا
 جلا لصح_:ر دنع اا ملا نا < ب دارا ضروضتلا ل عوق حلل ٠١ ادعي فسنلاو رمل حرك انهو ياش نتلا نم لعب امو يبي ف يعقل
 فلزب والا ف ريعشتااو روق ح1 نيئتلراص تلا تنعطماذااو اً اص ف عض اذا سرسلاك زل فدعثلا لص عشا يلا ناد
 يسوق علش #٠ اسر سراص فعمل اذا ثلث او الث ناك ا طن اذا نائل اد انمداص لن اذلا ررلا ناو اع ردراص بفض اذا فضلا نا
 ساو ءونرالا نم عوف لاو ....ئلسل | نم تدشن اكد ورا سن اهبئدنم حررت ىذلاسسللا نيبو رنينب ىزلا وعلا ءى حا ندا ا هدارعالا نلتمس ىا

 ىلا لع ئساو جبرلا ليتل ىف مد عيرل اكل وق جيلا روك ملا قلاب فرصندلا ىم# سيلوبج و نان مجزوم ناذ فمعتلا الارسنال
 ملريركلو تدلنلا مح زال نيت ادي لو فصنلاكل والا وتلا نم أين
 فنان اد بسس يبه نينا نعى ماو بال هاو اًعنب فلظ نم اهكايّصف فصتلا لأسم ا ف ناكت اترك املاعر ويقل سدسلا كرتو
 نبالاو ةجوزلا كرت نم اه طش نمل اربذ ناك يعين ال ىف لاو جرقؤل علا عبدا نتن اكنببالا حن عروزلا تلرت نم ىف اك هرعو خلرلا
 تكن ا م شلئ نم تناكماو بال ناد اما كرئاذا اكهرحو للا اسف ناك اد لبس م نيالا ايلاو رج وزرل نما ين ا نم تناك

 دبكسرم مدل قاد نييشبن انتل ضل نم ايا ىف انتو نهب لت اذا اكطقف ناش اذ نالوا سلس مم عال الاد ال
 ناتفب ١



 كثايبملا ىءاوسلا

 ددع ملكت نيحأو عول ]نم ايدو تأ ثاثوا ا يتمءاجاذ اذكو ةئلث نم ثلثلاو

 : ءزجلا كلذ فعل اجرخم وكي ايا ددعلا كاذذ ٍءزجلاجرخم نوكي

 هقحض؛ هل و هلو (س شا حيرخم ىف ةنساكه فحض قل
 يا ا 0 لس

 و ةتس نموهف هضحيب وا قاشلا لكي لوالا نم فصنلا طلتخاأ 5
 0 ادزب عفن شلان لتخا اا

 طلتخا اذاو يشع ىنث ا ٌنّموهف هدعبب وا قاثلا لك زلا 0

 يذم ١

 ىذدلازعضن شادو هل ميش نباللَّق ايل او بازل سلا دس نم ىش نبا وايا كرت از: اى يّمف سرس ا امن اكن او

 ف لطاو ءزج لبضع نزف نا كذا بيساو فنا نشا رفض فو خلا نعا فعشملو نمل عزؤم اناني اكو نانو
 فمللا عز الشب ضعنم ركن طا حرط خس رج ركن د يلا فض ملا جر لواعد زجل خزن فد وتوم فعنعلا جزى اوزجلا تلذ نزخ
 ااا اكون زنك خضاب لذاك ث ثول حتا نمل عز لغو قضاو ل عزف نيا لاك وتماو بلا ليدل زف اغار ىبو شلت لاو
 حرمتم ااؤا اماو ائميا رس نمىن مال نيتخخاو ماو بال نيت او انما كرت اذااك ثلئاو نائل او سرسلا |! عممتاوا مار ل ييخاو ل لئازا الن الاد

 تيارت ن/ تناك اشد الا طاش ايا بيل ناتألاو تقام
 نايبزمغرفام اادلتفااذاورلوق لس ٠٠د يسلا لاا ذك تعبر نم تناك اني اجوز تسكت اذا اكل ف صنلاو خللا اري حما اذاو
 لوالا نم فصتلا ارسم اذاو لذ خأل اب نيعونل ارما ضورف نيب إو لّمخالا لام تايب ىف عرش هاو عرول لعو وذ نيب ثنو نش ايالا لام

 نّياللوسرسلام الو فصنلا حروزلل ناذ مال نين او ماو بال ني او اًماو اًيوز تلرتتاذا اكس رسلا» شلل او يلم اب ىا ىف اننا لكب
 اذا كضيوازق هلك 0 يا أسلاف ثلثا مال نيتشاللد ناثلثلا ماو بال
 اطلاو أد بيشو ير اهبار امد ز سف لارا 0 دمع مم شخاو اًيوز نّيدخ نم اك يف شمل اب ادلثخا

 هي (ال نيخاو ماو ال : ني اوايوز تكرتاذا الامم نينلشل او كاوا يسال هس يني داعا فل ازا اهكورمو سرسلاب

 طلخضاوا دير ا بال ناو اهون تلقا ذا اثي سدسلاو نضل الشاور يدخب_ بلم
 عضد نانا فيصنلا خيا عسسل هك ” داو اًماومالن ياو اًيوز تلت مث ل ليسا كلب
 جرش ن يي اضياو ةرولذملاووجولا عيب لع ل نا عونا وز ا ا تفصل حرز ىف دخلا ىف ن الخدام اللد يشرف نيتللاو ثسلثلا

 سرس او ثلثلاو نينلشاب ىا اذا لكبروق هل »امل جرة تلصحزألاىف اهبدما برطا اذني ام شلناو فسفنلا
 جاراوءىذلا تاو ماللناننالاوبج و سرسلاو ةجوزلل م شلثوب و حي رلارتعى نا نم ءلاسملاد مال نيتضاو ماو بال نش اواناو جوز فلغ اذااك
 تدل ايف نيل اي جرل طلخا ذا اي ض عبس وا روق حش رش عسسل زل سلا لوتش ماو بال ني الل ب انتل ىا ن نيل او مال نخل
 باق ثنو روز هئدشلا عا عراك نم لما /ونيوزكاقف تاب اوذضاوايدد "سل اسم او ين امث نيتنميلا و لَم جرو لل ظنا نم لشسمل او نوني و
 كيلاني اي يلم اوا ءي در لاهم اورخألل ءىلراو قأرلل ملل ار شك يما نمل اسم اذ مالادالدا تردعادو جوزك ا وذ سرس اب الخ اواورتف مال

 تجوز ملل او ناي التغاوإ شع تمن لا لوعة (سملاو نيتخالاسم تل اد ملل نان او جوزهل يضل اذ ماو بال نيد ماد يزل ام
 نص زل رسلاو ثلثا اا وذو لوقو( نيالا يالاو اد بال نضال او يد وم نم لأسم اق مال نيتمناو ماو بال نّخاو

 دجال وا عر نال شع ق ثا سلوق كس ٠١ يدر لأسماد مال نيتخالل :ىبرالاو مال نانثالاو رييوزلل طلاع ما سة لشسملاث مال نيئض او [او

 دق اوم عتسلا نيو نيب اير جوف مارالاوب د قليلا عزان زفا مله اير امي انيفتكاف نيل او كرا حر اميف لضدرقو ةتسلاوب ىلا خروفلا نا
 0 بحرا موتو مقاونإ موتا تااضررع لاذ امهرعا فض ائيرفت فضل اب



 سرشعو ةعبرا نموه ةضحبب وأ 2 لب نغثلا

 1 |ضرف نع قاس ذا مئازجا نم ء ىف ميرخملا ىلع دازي نا لّوعلا

 و ”ثلقلاو نإدثالا هو لوعت ال اهنم ةمعيرا ”عببس جرانحلا عوج كا
 ًايروايؤضنو ارق ا قلي دار

 ةىتعىلا لوب اهناف ةّتسلا اما لوعت نك اهنم ةشلثو تيناشلاو ةعيذألا 3 7 لاي ا ىهلل 9 هلقي
2- 
 اماو هس ال اًرتو نع يرسم ىلا لوعت ىف ىنتع نلت ماو اعفشو ارتد 3- .

 اناسسرس ثضنو شو ارهلروا سرس تعضن ةوايز, *

 انورئاب كرتاذااك ةطدووحسست نبا ىأر ى م الار ومعي لاذر ىفاثنالكبرلرق عسل: ةرولذملا اهلئاس جزتعو لما شنلا نصورطلا هز جز ورع

 لي خيرا اولكر لسا هز ىقخ الف اندنعاماو نا ىلا علرلا نم دج زا هرنع بجي نارملا حم ننرالا تاف مما نيش او ناد بال نّتماو ناو ةجوزو

 تعا تلا ماد بالى تملا ينام ن التل اوال نانا دوس و سرسلاو ةيجوؤلل نلوم و عل ارتب نغا نم روكا ةلشسملا نوك انزع اثنا
 ماللالا سيئالدسل او لطس ناورلولا وتو تق جوزللالا سين ثلا نال ىف نا لجل نت يرذي الور شعر ةوبسس ىلا لغسملا تلف مال نضال ديا
 ا نيس اا انبادا مور نبا نولي نااما ن ملا ىلا خيرلا نم مهو زفل بج اهنا لون مالادالوا ىوسمن تخلوا نيشبملالا سبل نائل و دالواط

 راذللاندجو ول نيتنببلاو نيالا سب ميتعتلا نوبي راولا نيالرصو الد /مالادالوا ىوس تاو لادا ناتنبلا اذ سئل اذ نيش | بحام قتنا لوا ىلع

وف مع نمي ولطملا تي (دطق ندا بحارم شن اف نبالاب ن امور ناتخالاو نيشنالا ظح لم
 حْررلا بودل اننا ىلعو قرر كر ملا ةروعصلا خر

 ١ رلولاب ىرسلا بح اصزئني (الادابدالدادابا الا سيل نال تلا بحاص مدعي ثسلاثلا يد بولطملا تت ازرع بج اجب سيل مورملا نيالا نال

 اذا عونا ض عب ىامعببوالوق هلل ١ ناثلا ولا لكحم نتا اهذ يوي ريحت او ةروض عيال ءلسجلابد تن اب تاتمور مال تانغ و
 فلّتلاو ني ايوا (ورث ناد (رال نيتخاو ماو دجوزكو وكس باى أر ىللرسلاو تسلل ايوا ماو نوتنيو يحول س رسل او نيش اباداتخااذااك
 واةةيصعو نادم او صورك مق سيرسل ايوا نيتشيو يورك تن نيد اب رتخاو مانيش او ماو بال نيتخاورفاكت باو جوزكانميا ير ىلع

 يسلاو ةجوزلل ثقوب و نتلا نيرئسعو مولر سوم ل وق حلك ٠٠ د يستسا لا ذك ميار ير ىلع مال ئيخاو يقر نبباو جور مف تدلقل اب
 | لوعلالوق ح7 نيتشر عا ىلا د ئاع لغسملا تناك ماو بال عت لسع تسوي و ناش او مال نيل ين مضوي تسلل و مالا درا وم

 ىلع ماسلا ٌةدايرز عالطس لا فو رع فر اذا نازي !لاع لاقي حقرلا قحمو بلغ ىا وريم ليتل اتي -يلطلا نحمل عت وروجلاو ليما ذللا فوتو

 تف ٠نمنضوزف نم تمصتقن ثيعر وجاب املي الع تملا :نليسملا نال ى وخلا نحمل نم وغامرب ءطركم ىف النو ابسردسكل اسكن م لغسل جرف
 امتطنلا لقي قصرت حرفلا حل نعيد رع ل كلا رتديف تلا ضوولاب اولا نع انماذا جزل نرلصام ضف نع انها ذارلوق

 بال تاو ماد روز ىبدامضؤزذ نع اههجزكق انم ةروصوررع ىف سرعقو زن اذ لمت لوعل اب نم واد ةرعاو بسن ىلع رولا حزبت إذ ىف

 هوتياّنفضئازلا اولي !لاّيف لوحلا نا سال راشاف ٌكباننئري زوزو وحسن با ٌعيلطملابو نيس ايحوأ وعون نع مهم ذب اهعل رو اً ماد
 ياحْشللا مالو شل جو فسنلا روزنلل يس ايع نيارنعد ب امضاىلا لوح يتس نم: ةم الاء نع ءلشسملا رتوم بلش |الاجا ركقي ملو فل ىلع
 | قاسلاو ىّشلاو حيرلاو فسنلا ) هانا ناعو ىبورمسس صولا نا لجو عبس حراؤملا عومجل ف حلل »د عادوبسو قابلا تخالل د نانا
 دلل مثال او نقلل يثشلاو عيب لل ارتولر لاو تسلل نانالا حضور فن لا امجراكو عاممجا هدانا ناتل اعابلو سرسلاو ثلا نائلتلا

 سلام خلرو فضن قش انوا عزمت دولا ملا نع عزت ا لدعاو عوف نم تناكناف ضورف عت اذاو سدس ءئسلاو يت او
 طلعااذاو حدس نم ععببوا ىف اننا عرونلا لكي لوالا عروتلا نم صتلاطلتمااذاو نيو نضولو شي نم سرس و ثلثا عب ارت منتو فس نا

 مقاطتلاضمورفلا نال لوازم زجر لق حكحس ٠ دس حراز قلل ناز فيرد را نعيم لالا نول لك وق اؤاورك نا نضج املا عرونلا لكل يبرلا
 نيتنيكقبام امن انأو ماد بال خراد ماك تبلامو ثلثاما انبم ترراخما نال مشلشل ادرلوق حك ٠١ ار طعرئاز ئشتم ىقسبو ا اهب لاىلا قنب نا اما امم
 خيبر وا نباو حروزكق ب ايو خير اااشم عري اهنا ةجندالا هلق صقل الم ماه بال نيت او مال نيش اك نائلثو ثلث اناو اوبال راد

 قلءامو تماما امنه حراخملا نال تيم (غلاو زق حل“ د نيرولاو جوزك امو قتبلاب تلو عيد دا ماو بال خراو تننب د روز بل امو فضعثو

 ا[ لق حلل :٠ اهلاثال سيللولا نا لارئبراشا لوعترق لق هلل ٠١ ماد بال غراو تنينو زيتوزكقبل امد فصنو نيثوا نب اد رج دزك
 ”ناابوبعنم ىمشو |رو تسي ٍةرذعلا نال ريم اهّيلصلب لويتنل ءلص ىلا تسيب ٍةرّشى ا يتنماهن وك اه د طمعا ىلا لوقت الا رس ا



 تاريملاىف ىاوسلا

 | امكان حاوال وعن رشعو ةعبس ىلا لوغت اهناف نو يشعو ةعبرا]
 دوعسم نبا نسعالا !نه لع دازيالو ناوباو ناتنبو ةأرم| ىهو دّيرينملا

 لب نورس و ”ودسوم ىزلادرحل

 هه | هلع - أ ل َْط 35

 - نيشلثو لحا ىلا لوعت ىرتع نآذ -نعمىلاعت هدا ىضد
 نيايتلاو قفاوتلاو لخا لاو لثإمتلا ةفرعم ىف لصف

 نيدنعلا نيب
 0 نبال الخاسورّكإلل ايواّسم اه لحأ نوكسسدرلعلا لتامت
 : 0 اع 0 1 0 ل ا 3ر2 حلارثكا نوكي ناوه 'لوقنوا هيزقي ىارتكالا مهنه! نين

 3.”كان لقمرتكلل عرج مقالا نوكي ناوه لوقن وارثكالا ىواتسف
 نيتفاو جروزكن التو فصن عنج ادهم اسبر سبل لوف حضور ىلا ءريستنم وار عال فلمن وك ام ىئاسيلا تلاع ىلا ذرحلا نس لاهل
 اكدعست ىلا اهفصنب لوخت مال تضاد بالوا نييوبال نييخاو ردزكس رسلاو ناشلثو فصن عمت اذا امتي الا لا اهشلثب لوعتد بالدا كدب
 ةوما نع سانلا ل ايدو البلا ضوطيل جروزما لعب ورث نم الخ رول ناب عزرش اذ ع ذا ييرشلا ىحس للسما هزم اذايال ناد ت/لوا نوب ل نيتخناو حروزكس رسو فل ناشلثه فصل عمت اذا لق رشعيلا يل وتو ما نيخاو بالوا نوبل نياو حردزلت ان نثو فض متت اذا

 ور هانا ذر طق فلذ_حليف الث الو اًسن حررشس قتطمتمل لوقف فسعنلارل نول او الذ جروزلا بيع اذامنبارلد الو ارل و لرتمتم هاهو
 وتجلس رسو ن اذن عيبر عتجا اذا كرش شلال مسدس فني لوتس ونش الارتورلوق سلس .., لولا ءرتلو لولا ءاسارل لان
 هنيدي لوعتد مال نينا بالوا تيدا نون او مو زل سلو ن ات حمر عمتما اذا رشسعر سفن ىلا مجيب لوقت / ال تشاو يم الل ني دبل نينا
 لمادالا/ اي بلت نيولالا تاوخا نام( | تاوخا خيراو ترجو تاهوز شلك يسد تلثو ل اثلشد مر عمجتا اذار شم عبس ىلا اهجلرو
 رويس سردرا نال اراو افلا سقي ند لق لاقف عج ؤر فن ارقؤارانيد ةدعاو لكت دفا اني درع وبس نبذ ةارتلا تناك
 داَييتْسذ راج ف تلقو ءاَتامتاوامبر دواداقع ف لت ترعا ارك هزي ترا ناسا نزف شوجو نم بئس ةرشع عيب نم تسيم تام باث رصالا
 لوبد و | نزف لشمس طوايلع يل عير تييمسو ناسرسلاو نائلشل او نذل هذ عما لا ينم ”لئسلا) الق حل 0 ةيداني ملا اهل! اتيو :اناشلاىد اسي ارءرشع عبس تلاع ورع ادت الصا ا انا ايم نلث مالا ::تاوخا يرو ماريرب :انالث نكد تاموذ عم : نام نرد
 نامل اد نيود نملاف زدني ازرع لش ججرلاو أملا ميلاد تست ارب سنن ل كي زيهسو امطَق قلاب لمي ىذلا تدرج يل ىف لوقي ةفوكلارجم
 بال يئن او م او ةرهاكاردلع انتو اهسرس ةوايزب نسٌورعا ىلا لق حلسس قت اورلا ىف اك نطف نيؤا ويخفض ىف عمد اك ئاهنت
 ندا ءاصف ني اكو اعلا نم فل تاءدرملاو نئدرعلا نيل وق تسكت » ير شسب_اذسم ف لسا هزي ترمو مور, ن اذ [ال نيش اد[
 فين ءولزألاو مشا امعوجبو ءلطو ءنل رطل اريذرط ناذ اثم ميرال اكن ّتديحبل اوا نيتترقلا نيييش ام عرومجج بنص ىداسي كارصاوت
 دو دل اورواولا عوج فسن ىواسيل نيت اكو ايهم فسل عل الاد معلم هارم او وا مس و ن انما ناتيردبلا ب ايش امو نست املا
 لئاتلا نا تسلق اف ني تمل اب نايسيو لم يذل شلك الل يدار وق حبل« راوزعو بسد باح زكا دنع |ٌيررع ى مت الرماولا نا
 در اير ثان او نيلحل ىف تاورحلا ل ثمل فيرعتف سدر حل اي دارلا تسلق ةرمفلا ليقن اور ضلث عيري اخ الد نير اقنملا ني درعلا ني بسن
 ناو نالت اممم ايف ناكت اذ ال وال ايواسم نومي ن نمولخبالرخألاىلاريشماب درع لكث اسجد الا ىف بنل ايو دن لكن ا ديار الا يف بشن امر جود ةررلا - يزف نوترمرسسملا نيريذلشلا تلا اؤا كاف هتسلاو ذل اكرثال اهلقامي نا لزق حسشل# راندا ىف انا مئدشل ةريا فم مملاف
 ناب ناذالوا ثلاثددع يذق نا نمولخي الذ نيكل ناو عتسلاو ء.شلشل اكن الغار تمامذ نالت نالولرلل نغم اهبدصا تولي نا نمي الف ني
 تام نيرمو تس تامة ماملم ثلا لع الش ريزاذافزلال ىداسينل قت هك ام ن انت اهم اف نإ نا اكاد ناتفاووتم اي لولا
 اسيطدأ: ناباسيد اند تامشسلث ب دديامل زج ىف دعستلا شلظر شلل ناز عنو لن طر تهدمت

 مسي



 ثاريملاف ' : ىءارسلا

 زاك ق5 نع اه نع نمي كل ورتككلا اهلق | سيال نا نسدرعلا قفاوت
 / ورع ا ثعةرحإ هرترالا الا غتر مرو ايبلقأب لوب“

 يرغأماوأجلا >سعلا نال ميرلاب نآقفاوتمامهف ةعيرااهَّنعت ا
 مد ترد سنك, برع

 3 اكتلاقد دع امم نيد سلا سيال نأ تيددحلا نيابتد تفولا 3

 نيفلتخملا نيدرحلا نيب هنيايملاو تقف قفاوملا <فرعم نيرو ةرشعلا عم
 ققحايارموا رم نيبنأجلا ! قم لقالاراقميرثتكالا نم صقني ن
 اتفتا كاد امهب قفو الق سحاو ىف اقفتا ناف 5لحاو ةجرمد ىف اقفتا

 د ةلكلا قو فصنلاب نينشالا | قفد علا كاني ناقفا ونم امهف دٌّنعف

 ية تحلاءاسوأم فوق منيح 0 )

 ءزجب شع ةسخ ىو فلز د جاع رجا يف عا هنم ءزجيإ

 انه هربتعاف ىتع ةرريخ نم
 رب لصارإ نم كك انياب دادع الاماس اس و سلك

 مف تعقد ىلا نههل جرم ا فولا زب جرب وق حلل ١٠ يساذنلا حييت ىلع لخادتنل ل اشم ازيفرم اركرسك لها بيلع يسقنم وشل و نيئرد المس
 باسل سيئر فلا رزجج نوكيل اهسدعيدرعزتك ١و احنادروئازا ةءانصلا عزب نرربحملاو ب نيف اوتمانا ع يرلا جريد مجلد الا رجع اهلف فاول
 . ا" [شلاالو قليكل قالا نم قازتكالانم قت تح ا كلا نم للا قي م نارعلا قلرطم ف صنلابناقذ اوي نيا |سرعت نينمثالا نا ىلا عنتاب لذ
 قتال في طوزوق حلك ورز ورعب ات درداولا ىو. اكمام ردي اذ رنعلا شل قع # + تسلل امد مغ اصف وني ناءللا لحفل ازلبو نكلاار لقالا نم
 نم لقالا اهسناى اس يبماهلانمروق عل" ”ىرنا قطار كؤر اف انبي ني ابتلاو نفاوتلا زعم نو رب الث نيدرعلا نيب لضا تلاد لات
 0 اة نق م ل قالا نمرمتنتر فلق تكا يصي نا لازتكالا
 قل نيزم حبلا نمثل يلا ذلو هطلت يبو حلا نم بسلا تلذذ رنحاو بسلا هاو قبل نيت ازماريطتس اذا نانا قب
 نب ىف اند لكن دى ايلارش اقرعاولا ىف ا م ىلا نم لالا دانا ورْضلاو بسلا سصفْلا روف ءداو اضيرا قب يترم يلا نسرعاب قل اواوساو
 اهني نورين يشك يئاقلا نم تيل اذا كافر ينوي ضاكدرع فرق هثلس + نانئايثع قرزعلاو يشا ىا ايضداقلالا تايرد
 ةذااذات نما فستل اب نيالا غش لوق حك ٠ نائف اوم ناودع امذ نانا اني انم قيل تدارع تملي نيل انم نانا قل ذاو اننا امذم
 ب الل نانا ىقل تسلا نم |. .طلقس اذ اذ ديا تبل قرشسعلا نم:ءرتسلا_رطقسا اذا هاف قرا عم ةسا/ صاب ناقفاوتهذ نينا ىف
 رتعبس فو[ ش ل اذي عير ماك رس ايف تس ىف ها نشد تسمن يرش كس لاب ن اقذاونم اف يسمن ف افاد ى نارا ورحنا ىلا نب وق

 لس وا نشكو بس حمرشع ين ازعل اذ دعست يوا نيورشمعو وبدا حرم سكن شل بفرينا و نيرضهد ىرحا حرش دب اكس

_ 0 
 ىزلادرعلاناذ نيو يشل حم نيمو نين ايوا نمدزبج كوسسسيف لاير شكدعا نحاول كيرلا الانبا مسالا ورسم نم زم
 زاوشكو هتك ع طل نمور ناتيفا ويشعر شيء! سرج هش ا” عاولا نندزج شل قور شوا نندزمج جراف شما هيرب

 اهنم وزب 0 ا + الل املو اعلا نانو وست
 دقن ضحيت اقذاوتم اهب تلفن "سف ناف  يغلراو تس حمر سلوم دون بعنف نأا د19 بورغا او اذا نيومدلا نا ساو
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 0 2 ةلذلإ ما سؤرلاو سؤرلا يب جرا و سورلإ واوا نيب ةيلت
 رن لوصالا

 1 رة دصم "ل تناك لا هرم تن هيلع ةمسقنم قلررق لكم اهس تناك اه داق

 لا مى ٍ : ني 7 كَ ”قئاط ىلع كتل نا قاتلا نيتنبو يدب اكب ىضلا ىلا جاالف سسكألب

 نسور دلع قفد بريف ”قذاوممبسؤر وردامأهس نيب نكلو ةيحاد
 و كئوباك ٌةلقاغ تناكن ا اهلوعد ةلأاسلا لصا ىف انبتتلا مهيلع ترسكتا

 م ل قرعاولا فن اط لا تلا 7

 ءاردس نيب نوكتال نا تلاقلاو تانب تسو نيوباو جوزوا تانب ىشع
 !قمابرسلا هيلع ت سكت نم سور دنع لكب ىضيؤ ”قفاومملسةرد
 لرش لاباءالطصاقلطبو متسل ارو معلا نم يخف عيب ا عييت ساي روق يس جلباب الدباف كارت الخ فاما
 مع عمت( هسا( اسلا نيب روق تللس ”دارزعوا اول الضر نيس دما ىلع يف عقيل | حو لع نكيررع لقا نم م اسلارنخا لع غلا
 نااتنب تيملل نايل الم رولا يكد ااجا نم دملاو سأر عمت س ؤرلاو لوق حلالا # ٠١ هاشم لا لصا نيم شرراو لكل لصو ىزيا ففصنلاربد املأ
 ّاايلاو نانا حسفرو [مهصس ازمه عجزا نيشبلو نادت امس دو امهساندو نيصوزلل مشل بو حرف ص ثا نم لس اذ ناتض او نام د ذو

 كلزو كابل وق علل: فالا ضحبلا سؤرو رولا ضعي سا نيتزتجلداو مسؤرو ولا امد يب ذل وس ارلكي يتم ارو اونف نيش
 زشنصءلشلاذ نيمو نول اكو نه" [ اهيسادع نمل ثا سؤرل ا درع ناكاذا لي الطم انك غار يوا لش ارتسؤرلاو مامسلا نب ناكاا

 اسما الب ثرولا سور قلع ماهسلا تنم استسا ناتما امنضرماو لكدف,يلرا نع! نانرتلا نيينبلورماوو بو اربسدس نول الاتعاد ليف دتنم نم
 ...' ( اههسلا ورع نصريرا س ٌورلا درع ناكلذا لمتارت منيب ن اكاذا اذكو عّتف اومل رت حل طم .بسممازإ اشروسو

 ناضلثلاو مدل نيسو نيدبالل نانا ابد ناسرمسلا تس نم ء ليم ا لصاق لو ايف سيلا اتم تانبرد يدب لق حسك
 ىلا ةرتصلا نعاس ئرفاورعان وورق نانثالا دب املواعلادمعلا ناذ فصضنلاب م اوم ةرشعلاو سيل الا نبع لل نمل يس او تمانبل عبدا د
 رق ن ايس ليسا لصإ نم نيبو ل ن اا ذا ملمسملا نم عت يبل لص اى ار امص لم ا لصا ىب لا نمسا ىف اب انيرضو ريس مد امن
 اريل نم م اهلا ف شمل لصا نم دلصاحلاما سما يف منير اص سما لص ىف تس و سرها درو قضو برضض من وخط نان نمنم ةرماو لكلذ نير اصف ةسنف اب ايرنهدقو يام تانببل تن اكد مسمن هذه لكس قرش امم سمنبج ىذلا بزعم ىف | انبرنع
 جمزددف ن يلتلاو سمدلاو عوررلا عرائتجإل رع ىتتا نم انسب بما لص ان لوع بؤام اماني تانب تسد نيد م
 نايف نمسؤر ورع ىلع ثاتلا ىفحا تذبل امس تيرسكماورثتسع نسما لئلا تلا ياابو نفاتسما تانيا ل بدا اسمس ني ديالا
 ةرماو لكدف نير شعو ءويرا تلف ءطيلث ف (ب انيرضطدقو تم اف تانيلل تاكد رتسس مهم كدر اع ثا راصر يضلل ىف اب انيرضرق و جبرا تلال تاكو ةحستراصذ م شلفوبب ىذلا بورضملايف ابانررنمدقو يضلل ةلهسلا لصا نم جروزلل تن اكر قا ءلشسما اهنه تماّنساف نوتمراوريسمت ة طمع ءرظتوب وامل وع حم ةلشسملالصا ىف ابنيه مث شافو موف صن ىلا نمسؤ ورعان دورف فسضنلاب ةظفاوم مامسلاو سؤرلا ىددع نب
 (اسيسلا ىف مثةلثسملا ل صا ىف ثدناوبب هرتفو انيرعف عسسل يب نك مم دخك رم ازكب ءفسملا ةروصو عبرا من

1 7 / 



 »م 907

 | ندخل وتو !كانيسخورما وباك ةلثاع تناك نا الوعد

 ع !اهدحات ةعيرالا ياسا
 0 ا ماسسلارسكاك ارب س ؤرلاو سؤرلا

 انول احا يرضي !اهيفركشات ةلثاس وسر دادع
0 

 قاَطلاومامعاذ ةثلثو تانج ثلثو 0 د
 رم ةيلرالا ثري لصالا

 -ت ضي نا اجيف كحل اف ضعبلا ١يىفلِعإ نتمدإ انعالا |( نط ندكلانلا
 7 يللا امرك كاوا نفل قررا :يسرولا سور وارعا شح كا

 هع داو تانج ثلثو تاجيوز مّن الشم ةلأسلا ١لصاىفدا ادعالا

 لحا قثو نجاتي ره نايتس أنعالا ضعب قفاول نا تلال
 7 او تش طرا مرات نس ىلع لعقللا

 اثلا خلبملا قف اوكناثلاثلا قنوىف ملي ام مث ىاثلا حبت قدإ نعال
 سمس نوارفاى ا

 افرام مث كل ثكمبارل لاى خليل مث تلاغلا ميج فر يلاِف الاو
 رن غلبملا لا زعير زيف تراثا لب قاوم 0

 د (اليصاولاو بو سّرسلالئزلو بالرماولاوباد ليما ممن ملل ل صا لما ةلشسملا نك ماذا تدي لو الل لاشس تاني سو ماو باكل وق حل _» :لسافلا
 اهزمو نيل ت راع هلطسلا لصا ىف سؤرل درع لك نير نع نيام م امسلاو س طرا درع ند ند مَحسمالو سنا تانبل ةدبدالا امد ناثلثلا ْ

 تيدا تانيل كنالو مالك لذلو تمطر اضع رعاو بال ناك :ةليسملا صا نمرىاو لكل ءلصاحملا ماسلا ىف اًنصيلا نسج !انيرنعمث لباسم ا جعل
 [او بال تا | لو حمزدالنةهل 0 لكك قروصل اهزمه ةعلرارواو لكدق نرش برملاىب ترامد

 نيل ت اولا مامبس ترسل اروبا لا لخير َت ل 5 م وب د ناو نزل ضاوم ال لك وضدلا نيس نرم ءلغسملا لص
 لضخ ارامغ عبس وبس د املوع حم ةلشسملا لص |ىف ستوب و نمسؤرورع لك اهيرطعف ني ايه نسجل رسججرالا تعا نسس فرو نمارس درع نينو طتذ
 | اني زمرقو جبرا سن !تارتالل تناكو وزع دفتر اص تسمن وبنو بوزعملا ىف اب انيرطرقو حلم رول تناك ل ءلعسم ا جر انف نيل دسم |

 نمسؤرىامسةر لهل تطيب يك م ةروسلا همم جبرا نمثم ةرواو لكلف نيررشصر ارقد جلا ىف انني
 دعو ريع اوم الثس مهاسو دز الس ؤر نيم تنال ا اذ اطعيا رواها تت لداتيادسؤرادابدالاو مئاس ميركل
 تسلا تانيلل سس نم للا لضاث تاانب تسوق هك ٠٠ يلع فقتس كد ارعالار ف اس نيبو ريب ثا ارتحت ًالواقفو ىلا مس
 نيني اييورماو سرسلا ش لنا تارهللو اب ايانطفمو الأف صن ىلا نمس رورو اندورف فضنلاب مف اوم امنيب و سميد تبدا نانا

 ميو ادن منت اييدرعاو ل لش ادارعالا هزم انشأ مس ؤرودع 21 انضم منت اييورعاو ئالشلا م انعاللو نبس رو رع ثالث ليف

 ناك اذا لسلام نط شعري 7 ارزج ابدعا ناكذ لاراب انر موف اههطعب ىلا

 نس ا زج هاني ةدعاو ت تارجلل و ن انا ننس ةروأو لكس اننا لصخمسما ادرج ابانيرمف برا تاتبلل

 خرازة وش 0 يب و سامسو درصاو مم ”رماو لكدخ 00 ارد ف هاني رعت ىاو م اعاللو رماد

 دابا لظفحو من ل "رس رورلع انزفاذ نش لكي و سلم قت الو ناتنتا سدسلا شت الكا ت تادحبرشم ثا نم ةلشسما لما غلا ثاموز

 نيب ءيشلا اني ارو ررشسك شا انرزو اف نمتس ايتو قديسوبج و ف ايلا م اعاللو نسسؤر ودع ةجلرا |: ف ني ايو نت الث 0 ا

 وب د ”لشسم ا لسا ىفوانيرنععسلا درج ىررش اال اس ؤرل اراعربلا ىب قار شكى شالا ىف نيدو برالاو التل نر هوف ةزر خلا سورا ادا
 ْ رعت يذم ةرواو لكدف نوالثو ءتنس ل صخمسلاوزرج |اهيرنع رش الم تساجوزفل ناكر شسملا يعم [نمو نوب او مولر او ب

 تمنرالصخت سلا زعيف ابانيززص ةعسبس مارع الل ناك ين ارت نسنم جر واو لكدف نو وزد درا لس معسل زج ف اب انيرنص ن اننا تاهل ن اكو



 ءايملا ف ىارسلا

 مايعا ةّدسو لج ةرشع سمخو اننب شع ىنارثو تاجوز منزاك ةلاسملا

 نا انف كشلفاضعب اهضعب نقاويؤل تن ارتمدا نعالا |نوكت نأ | مبارلاو
 ابرتكأدا نينفماط ناعم | ميغ ”لما ١

 :ةلبام مق تلاشلا ميج خلبام مك الا ميمجف داتا
 لاه ظالما ىرنا ١لصا قى ممتجااممث هامل دبل

 ا" ةلماع تدناكن ا ملول ريفا :ةلواع تناك نا

 ماعا اسرسو تاني

 لصف
 لف الر داو ميحصتلا نم نم قاف لكب يصل فرعت نا تدرا !ذاد

 ل المج رين( اغالاذ تاموزلاو تارجإ او تانبل اك

 ال بزعلا ازر نع ال ملال صا ىف تربع ىذدلا بوزعملا ناك رص ناكل صحاسف ةلأسملا لصا (قهتب يضام ىف هلأسملا لصا نم

 قيرغلا كلاذ داحأ | نم حا و لكبربصت فرحت نا ١تددااذ او قلرغلا كل
 00 نكرر رطعلج امتد
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 رت ناظم تاموز جيراللقةولل كك يخلع فلذ ةروص هيو وبس ثنو او لكلف نول امو

 'نربس ةردورو دج [ءان يش ايم نمسؤرو نعمه ودع يو مج وفتسلا الث رم نا لالا ث اهو زلل نيرو رمويلرا نم ءلشسملا لصا 1

 و روستو بو نحس ؤر ورو فصف انزفاذ فستلاب اب ءعف اوش نم ايسو نمور ىو رع نيبو نمتلك تشمت ل ”مشموبو ن اناا شسك ف اهئلا تانيللو

 نق ايلا تسلا /امعاللو نمسؤرومع تب انت ةيلبم نبداسسو ا ؤردرع نينو نفح لف رعب او سرس نك نلا تال |نظفح
 | اسيل صو وسو ءتسو عولرا ءظوفحلا سؤرلاواردا نم انل لصخرسو ظدددع انفتح ايم مم ةدددع نيئد يبد مد تش الفرماو ومو

 قو مو نسعى ثا خام ارا ىرخالا ىف هارت افصل ملرما انوورزففنصنلاي يتتسلل لف اوم سلدالا ان ريووف قف اول | زمتتسلاو معبر الا نياك امي

 للاب هتغف اووشع سى يبو نينو تس ا ىلا خللا ذر نيبو ىو تنس خلاء اممزخلا عنف امجدعا تسل انير عت تلا يعستلل
 راسم نيش مدا نا ءلشسملا لا ىف تلاثلا غرم از ارم نو ايمو تمام تلصخت نيتطاو تس ىف عسسنمو دورت محل ارضنا
 لص نو انو ثثاموهت و بورضم ا ف !بانيزنص شلت سلا صا نيم تايه تناك ءلشسما حمن اه نيرشعو ري اثللو فلا اولا لصاولا

 نيناهو ثا انتو نيقلار و ب وشما بانر طرق ورع ع زتس تمانيلل تلن اكو ن ولو سمت نام حيال تاموزرلا نم للف نوعلراو
 دعاوتتسلا ماع الل ن اكو لوعبراو تين ام نسنم لكدف نيرو 0 را ا تا ناو نت منال سئم ّةرواو لكلت
 سس 27006 اذلب ءلخسملا روصو نوتامنسواو لدفن انو تامر تول امو ع روح ةض ةاناما ان

 و نس فر نينو ندين ضد ىاوزلا نر وع ةكئسلال صا ألات ارم تسو سور ىا نيام لق هل

 بو نمسؤرورع فهن ان ذفاففصنلاب فوتو نيم الو جراوي و سدسلا تسلا تارجهلو نمسفوورو نونا نظف ينابم ماس

 ا لا ل سا هطول ناب | النفور يشل
 وبسو سو ءئيلثو نان !سرلا نم ذولا دارعالا نم انسداسف م دددع مويس نائف م" قر نا بيد مميش لورمادو جد الار ئبسلا
 ةرشمد نام لصد ىف لصايلا يره من انس عل اذ اهبرنع# شم تاو السلا ىف نون اا انيرعخ ني اهتموا اهلكء زي
 زامانبرم لن نيضوزلل ناكا لخمس هو عجول و تالا سن : عروجا راهن نو او شو برومو سما لمه انزع مسد زج ىف
 تن وتلراو "از اميلعت مساج اير جا تسلا تدب اكو رش سمو < الما هنم ةرعاو لكفف نود م ىلا رتس لص مسار زج
 سور ا الث نسنم ةرواو لكدف نوتسو م [ملمو تال ار نال ل مف مس اء زجل ابان صرع دتسر شعل ات انبلل ناكد نوحبر او مام نسنيئرعاو لكشف
 هزيد نوحبراو كالا ثسمتراببعثالا هززب عرربضو نو الث منسم واو لك ور شو نيش ام غلبقسلارزج ىف واني مدهاو رتوبسلا ماع لل ناكو نو لش



 داخل رذاذ | هت مهسر و نع لع لاس مل لص نم قزق لكل ناك امس اذ

 !مجوو قيرغلا كت | كلذ داحا نم لحلو لكبيصن ليوإلاف ب دو يضملا ف
 وبلد اسم نيزعنل

 بيص قف جداخلا برضامت ن تئش قرف ف١ نفع بورملا مسقت نا وهو
 |مسدرصلا هز نأ

 أ ناسا لك بييصن لصإ أ بو يملا ههولع تمسق ىذا نبا

 دت ناوهو م«ضوال اوهو ةبسنلا قرط هورخا !هجوو قيرغلا كلذ
 3 1 اج ا" قير طار اما نيدحافالكب يع زق

 «لثمي طعل مث ١ رقم مهسؤر دلع لا حلالا |لصا نم قلرف لكماهس
 0700 برنت سس د ددارعا نع

 قيرفلا كلذ داحأ نم نحو لك بؤرضملا نم ةيسشلا
 مو 00 زوو رسل و رح م ل 8

 ادد 2/ د تبي 0 تارت 0 يف ليت ّ

 هثيراو لكم اهس ب ضاق ني ةءاسضكرتلا او حيحصتلا نسب ناكاذا|
 لاا اير الا نول لش 0 متر ولا نيب 9 مرش نط ىف لوا ص

 رتلاو نبا تنحل لايم ا ست ام ىرتلا يجف أ

 ني ايل ةروكلا ءلئسلا ف اش منان قهل : ّ

 ناتفاموجو هس ف يرصاذاق اًهص داع اًرماد حراؤلا ناك ريع اهتس ا عضل يالا لصا نس نيتجوزلل نإ لاو ركن سؤرلاوارعا
 رهاو س امنا . دلو رهاو رت سلع اريمش اذاقرشسع لس ارلصانرشحلا تازبلل ناكو اهثم ةرعاو لكس يرعن ىنثرتس لسمو ارب الل صح شسو

 ناك يول رحت اؤاذ دجال ار هصا نم تسلا تال ناو تنب لكب يعن وذ نو الو سو هان لث لمصمم ارزرج ىف جدال اذد ترض اذاذ
 عيس دائما ناكم لمست ذارعاو املصا نم ءىببسلا مام ال ناك ةرم لك يعن د نوعبراو رار لعترسا ادرج قرر اذا د هاد قل جداا
 بوزصملا ترش اذا نياتال ةروكذملا لسا ىف لم زلا لصاو انزقمهل ١ "الكب يعن ىف نوئلُيل صم سس ارزج ف معا اثر صاد
 لكل ىف سنو لال تلسح طلب و ةلثسلا لصا نم اهبييعل ترافل ا انب ت تير اذا يسسضتو رن لاء تجنن ترا ىلع رش نائاموبو
 فلو يل ءسومجو ءاغسملا لطا نم بع را ىو اق ورم رشح تابوا ارا

 رضنألا نض نيس ئه اروا يكن ع ةرابحبشلاو ينل قلرطل قولا » رول ازذ ىلا لمتلا كيو تننب لكن أ نونو تمد مار ملك
 :ةبغجلاالْس ٍقرشعلاو ءئسلا تست شالا لعن اك اهيب انهو ارا ادا يلا بوسنم ارازبجا نم زج نولي ريشا نم حرا اذ امني انعالا ىلا
 توي اف مصارع ام اورسسصا سوزي دمي ابا اهمانفلتلا نكي نين لك مضر نا وريعو مصالا نوي قو يالا فصنو لسع اال
 الا بسنت ن اوبو لوف. سس لينكس ىلا يقل سنت ةءاو اسما يسن تيشلاو فصنلاك زج طيفين اهم
 كا: لني ب وزعملا نم اينمدعاو لكت سيلعع ا اذا اًمصنو الشم مرينلا تناك امنيا شم ىب و نيت را[ اس تين اذا نيسايشلا ءادسم لص[ ىف
 ريش الشم ريشلا تاك قشعومو نمسويرووع (ىلارشص تيس ىو تانيلا مم امس تميسن ازور تسمو مام الث اك ضصنو ل ثم ىثكا ريشا

 لقدقفنم ا” تلذ لعق اوبلا سقو نول لثو -تسو بارت الثاعل تناك ا لل سو بورطملا لس تننب لك يطع ااذاهأ لتتم

 حرسقلا نول زاررغلا نوب مستقلا ىلا راتبا شن زروال قبو نويرلا يت فاو تناك ادلزسلا ن العير واول اب فطعلا نلارريطع ري ءارشل او
 ابيب وسادرعتي قورحتم شل افرتفت اللا هزيدارفا ني د ءقُناطلا وزيرا ١ نيب ىارر قم نيب ذؤلف برغل ند ارهلاناب باجيرو هن ولا قالو ثول
 ةلرلاهمدخ لئاز قدك هم نقم ني ىنحملا نوكيف حمو اولا ناب باحجام نّييضُئاطلا ىلع ةرماوال
 رواد لكس يصف انير طف: نيارم ءوهسلا نيبو زيبب و ةدتس نم ةلأسملا لص اذ هلا ن الاد ناننيلوق حسك" بولطما نعمت نطل كل وزتلا نخب
 ١ 8 مالا بيعت ك/ذكو بالا بيعت كلذ ورانيد ندسد اًدانيو حالا كاكدنسلا ىلع و عمم ودبس ناكدنددس ىف مسوي و الا بالا نم
 اعني لكب يعن كلذ و دائيد ثلثد نارانيد قرماو لك ياما ”نسلا ىلع ب اب انمتق شك: دبا ترام د وبسلا ف امهبانبزم نانا نّيتنبلا نم ةرهاو



 راو لوماهس برضأق ةقفاوم -كرتلاو يحصتلا نيب نك ذا ةرينأن د ةعبس
 متاخلاف مهحصتلا قفو يلع ملبملا مسقا مث ةكزنلا قفو ىف حيحصتلا نم

 ا" برعلا نم لصاخ

 . بييصن ةرعمل اننا حرف مكب يصل ةفرعمل !نه نيمجولا ق ثراولا كلذ

 ” 0 تقل وما نمو نررق ىزلا ىا 0 4 ١

 دكرتلا قفو ق ةلكسملا لصا نم قرف لكن نأك ام برضأذ مهنم قبرف
 ناكراو >قف اوم حلأسملاو ”كرتلا نيب ناكن ارتلأسملا قفو ىلع خلبملا ىسققا

 | ب ها مدانسلا منيف ىزلاو ملا قدك . يزعل زم لخاال 7

 انزلطملا نص قزف لهن نايم "“ سس سعيشساو لولا نزناكا ةاخافلأسلا عيج لع لصالا ىسقا مث رتل لك يف ب ضاق تنيابم اهنيبا

 ازاي جرغ لكي لذ نويرسلا ءاضق قاما نيدجولا ىف قيرغلا كلذ بيصن
 : هك 0000 ا ةاحا اهنايبرمش

 كرتلا ىف تاكن او حيحصتلا ةلزأعب نوب سلا عومجم و لمعلا ىف ثراو لكم أد
 علال ل ضان مالاذاو ماو بال نّيخاو ةرجو اًيوز لرت نك تف اوما لاثمد لوالا لائسرم و ةفاوم او تفيابلا ىا نجلا فلوق لس
 نوكيف اًانيدرطسعى ا ةكرشلا نا ضورتملاو مس ملل خراطلو نامسم ماو بال تمضا لكدو مس ةرجلاو مسمار نشل عوزلل ست ىلا لو تس ن
 خطرا ترتعش | نولي وبدا سو ايت ىا ءرتلا نوفو ىف مشل ىو عصا نم عرروزلا مامس بريف تراب ف اوم ءكونلاو عجول ني
 خيماراو عروزكو لاف اوم وق حلل سف زر ىلعو كربلا نم جروزلا بوصنو فر انو رتمعبرا حرج تلى نووي شلف ىلع ا يتلا منفو ىلع
 بيهن انيرنصاذ ا شلش اب نفوق جتا :كرتلا نيب ن اكن كرا اننعرفولف ست ىلا لوعت م دتس نم ءليسملا لص اذ.م ل نيتخاو ( او ببال تادخإ
 بيمن وذ رع تجخ اسيا شافتم و ةل انسملا ثلث ل بل صايلاانر انس اذاذ نول ل صح ةر شعم و ء.لرتلا فو ىف يلوم ءلشسلالصا نم روزا
 جدا لا نالها ىرلى ع اب انمسق اذاف نيجبراداص ةلزتلا قسثى زتجلرا مد :لاسملا لصا نم ماو بسال تااوتنالا بيمن انيرض اذاو روزا
 ضرلث لص نر اذاذ نورشل ص رتلا ضرلثف نانا ومد مال نييالا بين انيزعاذاو تاوخالا دلي بيمن شئ نس شلتوت
 .[| نيتللو نينا ةروكدملا لسا ىف هكر انضم اذا اك كي ايمدلوق حيلخم_»» نيالا نيثاب بيق ن الو ءتسوبنو رافلا ناك لسا

 تيا ان نوعستو ةدتس تملصص نوئلو نانغاوببد تلا لكى هلو تردؤلا بين انيرط ذا تينابم دعست بد عيب نيبو اهب نول
 وف ماو بال تاؤخالا بيصايرطاذاو ةلرتلا تنم عردزلا بمييعن ناثلثو شوو رراذلا ناك وستوسو ملك #لا حتى ع ع ا
 0 تاوخالا بيصن نامت وتصوير اوبمد رد اولا ناك تلا ىلع لصاحب انمسن اذاف نورشتو همي اهئ ام تلصح ركرتلا لك زجل

 امديصن حيتو عبس جو حرر انلا ناك وست, لع غلب زر رق اذاذ نيتسو ءبلرا تغلب ارا حيبتف مال نئيخالا بس ادبز م اذاو كلا نم نيل
 باسل لصملا ىف ذنب فذ ىتدر اك ثداعو لك سيعن ةؤ عم ىلع قيرذ لك يمن: ةؤ عم ىنغسقي بطلا حالا نا نيا نمو ءهطورفم ا لوول نم
 قوس » لوازالصفلا ىف ىزلاقنرطلادرف ةلطباضب ةلصتم لصفنا نر ىف قيرفل وز ةلعبانمر كري ناوهسد ىرغا سانم ىئ انذنا لات نالا
 نيد برم اذ ةذيابم اهنيب تناك اذ لاملا نيبو نولرلا روج نيب قفولا بدها نود لاي وتاب لاملاو اد رىتمميرطلا نايا قي يلا لزب
 ور وار انيس نادي زل انانيو نوجبراو تين امم ن ولاد راني درس حبس لاملا تاكاذا اهكن وبدلا عوج ى عل صولا سنتا مثل املا عزمت ىف مير لك

 نايا. وو لصاحلا مسقاؤ للملا يجف ري ز نيد برش اذ دنياهم نيعبراو بن ارتور شع عبس نيبو اا نيد نورك بلو رانينورشسع عزتس
 ناور نيدو ورم نيد كن انفصو او لعس فو لاما نمري :ل ىب در اني د حرر ورع انو ترا حرت نوجد او ةيئ انو نول رلا عروجج لع ثيراو
 لاما ن ااا اكميرطلا كلذ بسيصنو ف نرخ اهف نالدلا عروجم نفود ىلع ل صاولا مست مثل املا قو ىف مير لك نيد بر ضصاخ ءةضف اوس انين ناك
 فلذو نولرلا عوم فو ىعن وينو ءرتسوجو لصاحلا ماو شن ومو لام اقف د ىف ريز نيد بزعاذ سرسلاب مف اوم اهنيبورتك اق

 ناكاؤا_ل ضام# ار وك كرتلا ىف ناكناو لق وقص نيدو ورغ نيدررلع سمو لاما مري زل ىبدرد اني ففصنورمي انورجلرا عزي عينات

 انياب للا مث يوان اليرسكلا جرم ىف نمل حتر ثراء يرسل جزر يف رتل برع سينجل ىلا طبل ارتست قيرطملا فسكت ىف
 بؤ مرسلا ةداي ذورسكا حرف حيتشلا يررذم نم لضم ايف لصالا هيبتا نم شرراو لك مام برضتيب يا :شضلاو برطلا ندر ىلع
 رافد تلو اًرابرو نيرو سمبلرتاؤا الشمر عاولا شرراولا لل صح ذف لح يفرسسكلا حرر ىف أملا حجم يرزنص نمل تو زا ىلع لاما



 6 ىيارسلا

 ملك مثركلا سنج نم امهاعجا ىا نيتك لأسلاو ةكرتلا طسافروسك
 تاتمسر أم هيف

 وا الومااو 000 شا مث ميحمتلا نم هماهس ترطأف ةكرتلا نم ع ىذت قعبلإبص نم
 0 0 ما مر 0 اما ا زتلاشسلاا 1 يعم ا ىلع ى 0 دع سدزلا لاصق ةعورقاو توزكن يقابلا ماهس لعد كرتلا نمىقبام

 1 مس شرم عدم ع .
 ررسرتتترولا نيمب ن

 5 3-3 .- 2 .٠
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 يدق 'شلا زكا ىف لاما اذن صولا ا" لص لا نم نيكل صالا نحن اكل ايلا نم دحأ حلاصف نيدب ”عيراو :جوزوا معلل وهسو مالل نامهسا_عماهسر لقب

 شعو سيخ قاع كرتلا قايروسقبن نيبلا نم ميرخو ءىثت لع نينبلا

 ةحربس نبا لمت ورحورسا <عيرا أمل اًمهس

 نا ٌقيرطلاف نانا تنا لكل رماو مالو دنع وزللةيئارثاىلا لوختو ردتس نم [ملا لصاز ماو بال ناخالاو عر دزلاد مالا سر تشرو د

 وزو دعا لستم ينام بريمن يحبسو تسافر واو دع دازيد نوع وردي ل صح ظنك حرز ىف دوو سمت رعي
 فعن شالا نياك ب يعفو سدسورينانو ضلع نورطسمو مويا لع غلجم ار ريف ةدايز لهم دبا لاى مالا ب يعن بيان
 ناو تعلو دست حرف ل صاولا مشو تيرم اذا مالا دعم لاما يل عدلا ةصصو ناسرسد ريت حرف لص ايلا سنو تورطاذاذ مالا بيمن
 رولا لملم تو واعرف اح امعلا بزعاو الخير انام اعدم ف لم سدس خر افلم نك لوحلا حن ناك
 هتصم لاكن ود لاطان منجل “عسب عار ع ولج امن عراططسمالا فد عروزتلانم لعاب الارق ل1: روطسملا بمول
 شال ماب وح ام تاك ني نصل يعءان ىدعا نادانيد نسور نعوم اي ني نع سما بانك للذكر طعاما زث ادد
 هف هد تام الئ توم ندم ىف” نوع نب نترلا بع ةلط قلا لك اوركن ب خنسا تنير ابى بو تريلا سابو جرخا نا ع ملا ناد
 بو ناكور ين اند ىب ادد فد مب ادد ىب اود افلا نينا ضل ىلع | نم عير نعاب حكرا وسن شمل عم تناك نافع اضف ةرعلا
 الل نأمسومو ضملتاو عروزللاز ذوب ضضنلا مس نم روز اورجو عم ل أسملا لصا حروزكر اق حبللم_-:رعا هرطي اذوب اصلا ننصح

 اندلاع للا تن نان مد ريت قدام ةروصةل اسم امل هزيو حاضر تلح »م ةلشسلا تسأل سلا وجو قابلاو
 راى شووملامف تؤ يعد ٌءشفو اذ تناكناو سكعل اوزان اي ووطعاذ شف تنناكن اور ئلداووفشاه ناك زيلقزاج لامي مره اوترغاف

 ناالا نيد اميف ناكنا حسعلاو عسب احتلازوجي الوزناج ضورحلا نم لا ناكن او نجلا فلز نمل املا عزنا حملا نوبي ال زوجي ايسر
 لاب طي نيد تيل لعن اكن او وبقي رولا نامت ني ىلع ايو دي | ليش ذولا نع نتي عح نم لاب
 نامسنوليزشنيتو حرازتلا لتر يبتلا نم |رعاريسر رغب نالت رلوق ع: نوجا اتا ولنولو ىو اصي نا ب ا [ريم نبل ناو علا ز بم ل

 تامسس مد مس مالل نولي زي دال قابلا تسلا لاهل لص تسلب نس مالا ضف بق الن نبيل نأك ع روزلا لحج نزيل رجم مل
 مهقسألو را نيب جاوب و اباد ةجدزملاراوبو نانا نملك اذؤلا عجوزا حك ”عامجالا فالضوبيد
 تلسلا عمت اشو نورتو ردم عررافلا نيالا قع اهبم ةعبسلا ا نعرط نول ناننلاتلصح يالا ف عبرا انيرضف منين اهلا نوكلم دلع
 معاد لك ثالثا نونا نور ورود ّقالاو عيت نسب زدجارا سسلصم يف ل نير لب ملال صا نموا زف اكن
 ْ الردم نبيا لكدو مسسا عبرا زر فل وعملا لاق اذ حبس, نم



 تاييملاف ىارسلا
 سس هلم

 ٍرلا بأي
 5 ل قِحتسمالو ضورفلا ىوذ ِنضَْو نعلق ام - لّوعلا قضوا 58 ُ 2 نه 26 - 5 م هلي

 ”ناونضلا ماع لوق وهو نيجورلا ىلع الامه ةوقحر لقب ضورفلا ىوذ ىلع
 رباح ولالا / ا 1

 تباثيدبز لاقو ىلأعت هثلا مهمحر اني اسصا نخا هيورمونع ىلاعت هللا ىفر
 ام مق ىلاخت هلل امج حر ىعفانتلا د كا [منَحْإةيَولاملا تيبل ل ضافل
 دوي تمزح! كنج ةلأسلا ف نوكي نا ًاهدحا ةمبرارماسقا قع بابلا

 سورلا باب ىا

 كإرتول ابك مهسؤر نم ءلعسلا لكّجأ3 هيلعّدَرُياَل نم مدع نع ةيلع
 اعهتجا اذا قاذلاو نينثثا يم ءلكسلا لعجاق نيت نجوا نيتخاوا نيتنب

 هب وريال نم نع نع هيلعّدرُي نتي سياتجا ةَدلثوا ناسنج ةلئسلا ١
 ع ا لقت لاي ملع كس اجا شلننملا ناليال» 9 ٠"

 وا ناس ةلخسلا ىف ناك ذا نينثتا نم ىنع ا مهماوس نم -لاسسلا لعجاف
 سرت صن اهدذ ناك ذا ةعيرا نموا سُّنٌسو ثلث اهيف ناكاذا ةخلث نم

 29 ب هل. و وم.هلظ. و قل 53 ل

 ٌثلثو ةتشنوا ناسرتو قعد سؤشسو ناذلت اهي ناكاذا هس نمو

 اد اوزتد ربو تامل لصاوادزيو ضوزلا ىوذ ماس تت ولابذا لولا ضدرلا وق لسسس درلا لف عرش لل ارش ايب نم عرفاط لاب اب لق هل
 يقرطنس ربعه زعم وفر قل يبسنلا ضورطلاىوذ ىلا ضورطلا نع ف ابلا ترا لطس اد نرعلاو عروترلا يضلو ل الا لصاتتنو
 تكيرب حتوم اب وعضصوفا نيرثأتملا اما نيريتما بج ذمو دادس لصاوبب انكم يوري نم ىف نيلظارب اس نيموزلا نان نيئوزلارما رباب حرت
 نم ىف ايلا ن ان شلاح تنبو عدوزكى ايلا ض حبل تسب سماحلا ناوي امدحلال مسد نامزلاازداف هداسنل لاملا تب تاكس اموري ل ملا

 200 را
 نلوق لا» تالا مقالا ترعخن اذ نوليالوا يلهو ريال نم ةلئسملا ىف نول ادا نر رتلا لصد رماد فد نزل او لعاب
 لق هلل ٠١ ولا فعن اينمالكاعاف لوط طق تب نينا نمل حخ_ ٠ ل مم مس قرد اًمورلا لزفلاب مثالا جتنا مذ
 فضنايشددعاو لكلف نيت رم لا ساو نينا نم ءلغسلا لعج انياب نانا امن مها زيتتس نمد ذيج رسما نال مال تمناو رج ن اسس
 ريال ةلأسملا لصا لت | التؤرولل ا ملا ماملا عروب ايار مزتس نم اثم اؤا مالا عم مالا ىرلوكس سد تلو تكس ١ لالا
 لالا نال ماو تنبوا نبا تنيو تنيك دسو فض وق ع1 "٠ ٌنثماللو لادا ذلث مالا ىرلولف ماسلا ترد ريالا مسقاو
 تبل معايرا ينوب ارا مسقاو يارا نم لئنسملا لحب اذ مالا وا نبالا تبلد ع اوو سنبل شل دبا ةؤ املا ماسلا وجو سس ثماني
 ماللو -دلرا م امس نيتنبلل بس نم ء اسال صاف[ او نيتك سد نننل هك ال تب الا تنبد (االل نم حدد
 أتربة نم هلأسلا لصا مراو نباتنبو تندكن ارسو فضواو هلع ل م الر واوو نيتنبلل ام جبرا اس اغا لرسم لحجب او مس

 نميلع ةلرتلا مت "رم امرا تسلا نم ةذوثثاملا مماسو ٍءّسلن ل انجا تممتت ارقثرماد اسيا ماللورماو مس نيالا سلو توجو فص

 طا ماو ماو بال تناكدا ما نيتضاو ماو بال تاتو فول لوق حلا_#رخاس مالو سفنبا) تنبلو اسال تنبللف نا اسد سام:
 تف امس نوما نتا حم مال ذك نام مال نقتخالو مسمار يذلف نيومللا نم نضال :ةسمتخسملا نم ةزو املا مامسلا وك تس نم



 ىكيس فو موو 0 0 00 :

 قا نم يلعدري ال نم ضر طع ريلع دربال نم لالا عم نوكي ناكيلاثلاو
 ازمنوورلاو ند ابدع دري نكر ماولا ضيا حم ىا ام مجلدالا ماسق الات

 3 هلل . 0 5 6 م نما 1 .

 ناو انب تلثو جتوزكاهف هيلع ري نم سر قلع قابلا ماقتسا نأق ميا
 2 هدو 2 0 ١ . "1 هاء اااوع

 ور قفاو نا هيلع ريال نم ضرف جرخم ف مهد قفو برطأذ مقتس مل
 ' نلكذ رم بات لرممع دريس ودىا

 رلع ريال نم ضف ميرخم ىف مهن ف برضاق الاد تانب تسو يوزكق ابلا
 ا 3 ْ غل 0

 الدم ىناذلارعم نوكي ناعب اّرلاو تانب سيخو توزك لأسلا حيحصت خلبملاف
 نم نئيسم اما حراكا

 نايلي مٍةلّشسم لع يلع ريال نضر جزم نم ىقبلام ميقا يلع رب
 رم ورم عروس ل 0 ور سيب لا

 قاَبلاَو ميرا تاجوزلل نوكي نا ىهو ةدحا5 ةدوص ىف نطو اهءفماقتسا
 اسزتكاوا تاكارماو سما ازيلاكا - ى هل جت عادد 1

 تير احا تصدي جراد ةيرك ثا لها تد
 نانو قل 0و 7 ا 0 هممع م

 | خليبلاق يلع ْد ريال نم ضف جرخم ىف يلع دري نم ةلثسم ميم برضأف
 ضاوت تانج ّتسوولانب مستو ٍتاجوز حراك ن يقي غلا ضورف ٌرخم
 اهنها راو جرقزلا تيطع اذ اذ يهم ريب نم ضف ررازم لقا تانب تدلثو وذكر وق حل: اسار تلا ميشو.( لصا سلا

 ال برضلا ىلا هب اذسكالب مدل مسقنم قيرذ لكم اهم تناك انا نم عيتتلا ب اب فر ماو رينو سذ تاانبلا سد درع ىلع يفتسئبو زل: سرق
 منسف اثقل امم ار عاد عددذملا تيطع اذار يلعو رمال نم لف حرت وبا ىلاورتورتع نا نم اهلصا تاني تسد نول عل |
 مدالا ىف نسا ىنعانبس ٌطرورع نفو بزصاف ماسسلاو سؤرلا نيب كارم اب ٍةرالْذا تنل اب دع اوم اهرب نك تسسلا تانبلا سر درع ىلع

 رتعبرا ىلاورتؤرنك ما نم ليسا لها تان سنو جول فلا ٠١ :ةنتس سمسلا تانببل و نانا امنم عم زراف ءلسملا حصن نو ين رف لمت
 ف انب مسئادزج بو نسس دورعةسخا انين ين ايماينيبد سنجلا تانبلاد دع لحسم ل الغ قبل ام ارداو و انيطع اذ ردزلا ضف عزز
 !انيزع الثا انببل ناكد ب ارو انيطع اذ تسمن اكذ مسارح يف ايرنمدماو تروم ناك ا لما جحنارنهو نورثنل صحو ريب |) نم ضف عزز ديب دا
 ةرددع ىل' ( اقنسسار اوس مدارس ىلع أ ياعرب نم ”لشسم لعام اعننسا ناف لوق حلل ٠٠ الث نعنم ةندواو لحاف شمس ل صفت سلا ىف
 دري نم لش ى ع [هّقئسم عي ارلا مسقلا ىف ايا نوكى الزر ول وق حل دن مال ناو ةدج و ةجوزكل والاد ٌتطعتسعملاب لم ام تلا ال مايا
 لأسم ىلع ئهَتس انببب ىبدز شلت تيب اهم رماد ةما تزفااذ اف تبلرا_لعدرب ل نم ضف حزم لئان نزلا وئلزق مقل الإ

 ىلع قابلا م اّتسا ةروصلاوزر ىغشمواو مترا ىبسو نامس تاوث الل سرسلات اجب !قتو تلثلا مال تاوخالا قح نال د نعل اهنال يعد ري نم
 نانا تسلا تاوخالا ب يعنازو |ر ماب ندر ورعان لظفف ناب اين لب نمي رهو عمرالا تادبلا بين نكد دري نس ةلبسسم
 دامعانيب قف الا [نيلط مك شلوهماهفصنىلا تاوخ الاس ؤدددع انوؤف ف صنلاب قف اوم نم امس و نمس ور ىورع نيب نام نسيلعن انهم لذ

 قلاجلالا يف ابانيرنص معان صحت نير الاوجتد تامجباس ةرور م لكى ”ثالئلا وسد تاو الاس ور فو انيرنغذ ورجن ف سؤرماو سول
 ديصوزما ا انيطعاؤريخي لع انشا وج ىذلا ب وزعملا ىف هانير ضم او جوز ناك لأ ملا حت اهننف نيبو نم ار اصفر يلع درب ل نم جرح
 اجا نش قرواو لكدف نرشعو وبرا غل (ميانبر صف نانا مال تاوخالل ن اكو زالت نمنم قرع او لكلف فكل ناكر عاد اسيا تاره ناكد

 عبس قب تاووؤيلل امم انعدداذاقريلعو ريال نم لوف حرز: يئارىلاورتو نيرثسعو مورا نم.لأسلا لصاؤلا تاموز خرا ة دك
0 
 بيرنطان قرف لكس ميبصن يت تدر زاد نيقيطلا ضورف حروف نيب غلف ين الوب هيلع ريال نم لوف حرف سلا ىفحارديلع
 نوكسيديلعوريالنم ضف رزمن م ىقبلاف معدي نم (اهس بعاد يلع وريال نم بيصن لصايلا نوكيفد يعوري نم لم يف هيلو ريال نس اسس
 ييصنى دست ل صال ناك سمى بو رطعوريب نم لست ىفر اوبس و رتل ف لذ نم تاووزلا امس انيرنماذ اذ قيرطلا كلذ بسريعن لص اولا



 ثتادبملا ف # ءارسلا

 نم قب اريف يلع ةري نم ماهسو هيلع دري نم ةلغسم ىف هيلع ريال نهم اوس
 ]  لوصالابلئاسلا ميج ضعبلا ىلكرسكتا كاو يلع ريال نم ضرف ميرخم

 ع ةخسوكنملا

2 

 5دىك نوثريال تالحلاونب
 قتلنا ناك ا" قافئالاب بالا عم نوثريإلاك

 نب م يعل

 ايجات | نم هعيأت نمو هنع ىلإعت كيداىذر قنصلارك ونا لآق تل يقل قدرا 0

 نيسيز لآق فيديو ةفينح نا لوق !نهو نجلا

 رىوتفلا و وسلا ىف ىشرلا لاق نق اقتالإر يلام نوطفسيف :.ب ايخالاونب اذ 8 ىفاّقلاو كلإم لوقو اًمولوق وهو نحل عم نوثري هنع ىلاعت هللا ىذر ثبات

 غل دلعو دال نم عرس جرن مق ايلا بسد ةندبس ف هيلع دري نم لشمس نم تاانبلا ماسة انيرضع اؤ او نانا لا نمت اهوزملا
 نم لسن م تارجلام اسسسادحاو انيرضضاذو نيبال --- ٠ - - - - م. + - - --- * + - + - + - - ١ ىرم رمل ىو نيرو سيب ايش
 يلع لإ جشم قرف لكداعا لعكس ذكر ع دري نم قلررد لك مرفو يلع دري ال نم عزف لمت اانبب م اًهتسارمف تاره ف وبس ناك عبس يف للعد ري

 ينام نيمامسو است تانبلاو |. ضخم نمسؤرومع جادالازف انف ةيابم امني د تسمن سبت ائبرا تاج و:لادجب انا بلؤو تسر
 نيب بشل بلظن من مسؤرورع تسلا أف ذياب هنببوردعبس نم امهسد انس تارجلاو ا ظفحو نسس ف رورع عسل أنف يام منيو نورس
 .ر- ةفاوم ىبو رس ثا خليت رس وبر الا فصن بعنف ف ضنلاب تسلا اربلا سيم انغاوم عودالا تايوزرلا سؤررر ريض ؤرلا داما
 ةلجنراوالا حلب نيحبر لا ىف لصاولا زر يزعنف سلا نجوم نيدو ءشسس صحت شمع ىهشا ىف ءشتلا ثلث ب صنف شمالا حرشلا ثانلا ىفر درا
 نوجبلراو سمت نم راو لكدف نيثارثو ثار غلب سلا زج ىف بانر سمت تن اهوزلا بيصن ناكرّسف نير لكدادأ ىلع ل ُجسملا عمر نمت نيتاراو

 بف !انيرط ذاق طيس تالا بسيون ناو فام نم ةرهاو لك نهي اماغلا تذدبمسلا هزج اف اب انيرنصاذاق نورث امن تانيا بسيعنو

 بابلا/ و اميفو درت نم ثسو ابان نلت اما نم مم نير تكلا نت تالغ تاو الاو ةومضال اور لا نيبو مشفللا ىف و يضل نس دلع امم امل اري
 ملاوموطبقلرسلا ليوا لوقت حل 1 نف انلاو تلا لما رت اهب بالا بسيقلسف يوم لع ورقتملا ماكعالا نايبد امض تالّمالا ناي

 ةقلذموةرغ ناو ريزلا نيا عرس يع ني اك ب معلا نمرلوق حل حس___ حدس لعالم الا هراتنخا كلفت اياورلارنع دات و ملم او ةباعسلا
 2 طل اءو ْسمارعلا نب ةدايعورديعحا نب نارتو ةريرب ىل او ار تسالا سوم ىلاو ل بج نئذ امو كحك ن ب ىب اوك درئل ريوس ىلا وهن ن اهيا نبا
 نسح او ريزعلا ع نيرو ريزلا نب نورخوراطعو حرر شسو روعس نت نير شلاريعدريز نيرماهو ةداتنو ةفضعىلالوق ازبو لو تل 1 رند
 ردا ناله بز حرمت نيؤيك نول كلو عسب او لكل اق يو زل نوري تبان تبي لاقولزق تش + نوري نبا د رعبلا
 شلل دا ماو بال ن اومن وم نناكا ذا سمسلا نظم عتنيال بال! نأ سردسلا ىو صتعشا اذاذ عسرسنا نم _لنرح صتتتملام قر الا مس انتي
 ناكاذاف هرثع سلا ىف نورتي ل تالعلادب انعياورل ريس رسل اؤ ءلس اول اكن اوراوسسددسلاو دس اهل اذريسم اول اكل ا ذادرل ين تمس اهتم اذ ميرا
 نوم لب ًالصا تراورقنملا تاوخالا بسصحعيل الهر ذعرجلا اسياد نيدهالا نم حرالا ني درحبا نيث نيفصت لاملا نابل اد ماو يبا للا رجلا
 نيازؤا مدلل وفي ىا لوقو قايلار لل وسر سرين انللو لاما ضن ىو اللث بال تشاد ماد بال تش ارعم تناك ذاذ لف ةئجاص هرشع تالا
 اود نايعالا ب عم مس قنلا ىف مرتع ت احلا ىثب ناو بيز هف فاو و تدلثلا نمط ص تلامس اعين نا ىلا د وتس نا بسب زد ىلا
 تعلو ذا ترب نم ري لوقبا و قتخن اوووس اأو . دقق ا” د وعسنن با لوقو كعك جلا م ضيؤرف تادذ تاادرفنملا تاوالا نا دايلتسيف

 ندا اذاذما قم اسر نمو ونوعس ني اونولع ل وق نود ءرمضتلا ىف لوق اراض ايمو ثدعسو ل با نال ذل ابرز لق فت نصل نعم ناو يداوم
 راتلا نمط ضم ىف أ يراك لا بان تيدي زدنعو لاق تباثثن دي لوق ضنصعملا لضم ارلذر اس نيوتلا ى ايفا افون اك اج ءاجاسو بناج نعل

 . ىرب فاد هرنعررطت ا ىلا لك سوف ءلثسملاهزب ىف مالا تفلّضاذ ئجناشناو كلا لوفد لوق تشل وري هع ىويخلا ناكتاو بكلذ هن
 لائواملوق ل عى فلا ىلا لاو بائشلارتلا لسمو مب د متريعو نيد اننا نير جيلا سب ذو مدد فعلا لوني يا نتئلملا بحاص ناانلق

 الدمع ورجل ىلا اذا ةريغشلاورؤصلل عوليلار يخمد قو مالا د الد ا ب جف بالاشيبنيتؤلا وذ دايت أسف هاهتشالا ناكل ازد ايل
 هيلا قو مالا عم رالا ناك ذا اك امالثا مهي ئعطنلا ضر ماوريعر خص تاكا ذا نا ىف بالا راني ٠ خلا يشيد مالك الا نمإبم يعد دبا دنع دال



 تازدملا ياويل

 تالعلا ىو نايعإلا يبعم نحلل تباث نب ليز لتعو مللاعت هن

 نايعالا ىنبعمّيسّقلا قف نولخدي تالعلاونبو عوخالا لك ةيدقلا نيل

 نيبئاخ نيبلا نم نوحرخي تالعل اوثبذ ّيبصن ليلا نشا اذأق نجل ارا ىضأ
 ل هع - عع جه

 لا نايعالا ىنبل قايلاو يقريخب

 هم

 ةلحاو تخا نايعالا ىنب نم تناك اذا ٍ
 ة آل 0 0 3
 ىيلثع ل نأف لإ | ) لحل ( .٠ . هع. ةرماد# 3 -أ ه

 0 3 مه دع لكلا 0 تزنخااذ أهن

 (نينضالل قبن بال نيتخاورمأو بال تخاو نيكول ءيثالفالاو تاآلعلا
 2 امان دفا 4 5

 | كن هيف تنائولو_تيرشع_رم تصتو لاملارشع بال
 ااينسوا تازعناول نابيعالا ىئب نم قرضالادرج اياها | لا ماتم رططض ا َّ أنه نجللف مهسو ة مهب طلتخا ناوءيشاهل قييمل بال تشخاعلكسملا

 ن [نماو ناو نجسو ميوزك ةمساقملا انما وبس ىذ ضرف سب ”تلشلارومالا
1 
 د

 دعو نوكرشملا لافنطا ف تقول اكدف مدعي تقول اذل وره اوم ىلا ةلفانل ادالو رك الذنا لو بالا نامياب كلذريمي نا الريل ( الس اي ارلسيسلا
 عيتكن اماولثيال زر عازل يلق حل. اسم نعال تال عملا نع نودس ل اتؤرنم لاوبسلانم'س نا حيو تالنعما افلم
 ةوخالارم اكل وق بلل "٠ لضدو كدنصملا نيب هيب ذم لص لع لكل قا :ةشوزفالوا مذ مالم ن ام نيرا ل نيل الام حبا تاطلاوا نايا وجان

 نوب نم خرلا ميشيل و مج نم بالا يطيل امال فلذو مشندعاو بسيعنكة فلا حب يعن لحتبو نيش لاند شمر كورلا تاوغالا نيو منيب لام مسن
 ضر نيلع الث يخ نكي نا د[ صس املا تناكئتلا ثار يسقي غرالاكد نلقاك بل ةخالا بج ف بالاك هانلحجب نين انهي اا
 _ضعططو سيرسل امل ل ناو ةرجل يار كض عنج لى ن ا كلذ بوق و مال لتماو تدع بسال حين يبلانا نيب لاما مسا ال لاهل
 ريغ تا ءذلفرعم نا ذاو ناداستيامذ ناوفارعم ناكاذاد فصنل امي فايننال تسلا نرمين ةمس ما ندعاد عجل ينام ذاق ضسلتلا
 ىلع تاوخالا سروازث ناو داوس اف تاوخا حيرارعم ناك او لريخزيمس اقم اف ثلثا ا (ءلو بال ناتخارعم ناك لاذ عيرلا سس اًللابز غاي زدنا
 تع لاهدجلا حم نوري تالحلا ىنب نال اذدو نيم ل ازنرم لخضر لذلل ني اف دومس اتي نايعالا نيل زق تل 7 تسلا ناك تيدا
 نايعالا ني قح ف رابع اماقتسانمديال نايعلا ىنب حم ثرواول وكي ملاذ اور قع ىف ماتا نمديال رجلا عمر واول محم وثم يل ناد نايعالا بأ

 نادامتماراو نائل مالا حف بال حالا تع اف سيرسل مال نا بالر غال و ماد بال اهبدصا نيوخاذ ما ف اراب الذب شم زويد دجلا تيسيصلر اراد
 بيمن فتيل نو الا عم ناومالارتتي نيرخاو نيل ا ىف الو بال خرالا نددرل مالا لرفع ايلا نايل تع ماد ياا غرلا قمن ارحم ني
 دهلا حب يع نرعيل ماو بال تاوثث الا نال تأ ؛لاتائاداضفراقمىااضذ رت هك »نى ايرتلا لاقاذك نب اذلق اتيس الا نود (الا
 لزم اميربلال حبري |عيرب دممس الا نا لذ نايب ننس نم عم درو تهل ٠س ةيرركالا لخسملا الا هريع عزف نبل قس الخد يز هس
 كما ف ىنسنلارلا حوف فصنو نائثاو,و لكلا فص ين يالا تال و نامس ل تسمن م نطشسملاو تونا سمن هلم ىف ناكذ حبا
 ودهم بيرطعف بال نخل ىلع مقسوم ردو قف تسل ياي الو ديال رشي صن نونا نشارك حرف ىف ءلغسما بيرتيلنلا بي
 تمس ايملابانبب ذغايرجلا نالئثامل نت ملوق تشل داو ةيئاطع لاو ٍء سعي ايعاللو تارت ىلل نورس ل صمت ءلخسملا ىف هس
 ضو ريمس لا ىبو :شلئلادومالا لضفا وف حك ٠ ا يال تفاالل قيئرلذ ماو بمال تخلو ند زحأ ف صن قبر يشن أ يوب و لاما
 حلخما ناذ لو جو توزالوق كلش ١١ ةروكذمل از يضلل ادومالالغفاوبو ارجلا سجس سمسلا ى ىلا الوا حرب ندي للام ئيردسو قبلا
 ا حيور للف ورا ىملصعن يأ نحب ءلُكسم ا لصا ف امج دمع ارضنا مدي تسلاو يفص انم خرالاو ريل خألاو خوزلل | زمرواو فصنلاروبجول نينا نم
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 ددضإف مي ثلث قابلل سيلو نجلا اريخ قابلا ثلث ناك ا ذاو نيوخأو تنب هلي تي ع ما : "0 هتان - ةلجو نيك لابلا عيج سلس اّماو تخاو نيوخاو نجونيكوقبام
 كازا 5 ن١ 50

 اًكحاو اًمأو اتنبو اًجيوذو اًرَج تارت أف لكسملا لصا ف تلا موخمأ
 ارغذ ّحاص بالوإ م او بال ٌتذالا لعجيال ثبات نب ليذ نا ماعاو تخالا 2 ىتتالو ىثتع ةشلث ىلا :لئسملا لوعتو نجار يخسرشلاف بالواراو بال
 وارمأو بال تفك و وز و در كالا لأسلا قالا نجلا 0

 مال ا”نيربينلا نوم ”نرعنلا قا ا" سرسلا ىا ؟ةلازال يشن الا قح لشمركرلا نامسقسف تحال بييصن ىلا هّبيصن نجلا مث فصقلا تخلل و سدشلا نجللو تال ارمؤللو فصلا زل بال

 هيلقةهل ا" لاما لكس سالاشبم ىقب اء تسل مزور اسبر رس نم لضعفاو للملا عيبت جيل مس اقمابرل لستر تفرد عاد خرالافجلا تنم رورو لكلو
 لا وز دائمرلق هل ٠ عضوا حب عم ثروقالامنا حمدجلا حيو ماد بال تالا نااكبد ىرغاةرئاذ لا لاثماب تتم واذ ضاوي اريف سما نوبي قلالئاسلا نم ةلشسملا هزي ىسلرت نان لوق كس ٠١ مفصلا هزم «مدوتسدن حيال رقيرط نعد لبت تيرنالابانروق عسل 2 بلا تست ناو قب بابا لغسل مفي تن ابا نك اا م شل ناكل نا فصلا ى صوري ناك لو ليسا حجت زمور خب ديسلا ىف امس دود انا مهتما لورواو مس لل قييز نيو ف ييراذ ماتم عسل ناكل املا يبس دس اني اذاورعاو مسالانيي ال ناك قام تلد انيطعا ناو رهو مسيل نسا نيمسلا تنل ناكن وغالادجلا مساق ناذ نامس نتف رماووببدامسسدس ةرجلو يشل د فسن نبذ سدسلاو ضنا اان دنس نم ءلغسما لسا نيف او تنبد ةرجو مبكدوق كلل ريثوقبتان تل مناك يلا سدس اني ولم ؛ شل ملراص سناء تل نيمو عابس رض ميت هرتسم سس لراصوانمماقولف همن م لشسلا لصا نال يغب تيا, ثلث اا اد نانا تاللو بدا نيوضلا نم لكن شع ام قايد مسند يفر سف ذل ريل يئالثداص ةدتسلا ف ثلا عز نر طفامل ثوم نيس ل م نم لس لة
 تالا ن وكي ن يخاكر يلا لحجثرعاو تخنالادرههل قب نوما مالاو فنصنلا تبل اور شكى ثا نم حيررلا جول ازغاذاذنمس اقملا ريت مور شع لف رم نينا زيني أي اللي املا عوبت رس ناك ماو ةيوصحلاال يطزتلف سمسار جل اها ادور يبهحلل قيل سما تل اعاذا ربل اذلو تانيا حم يع ا ال تمخالل ا الور طع شرج او اور ىنثأ صدا زف سدس اهم نال نونا نسال الو هاو مال قف وب اخر يفوت عا فزنا هسوتو طك نط صضاؤفأتىنبلا نال رع شالا لوعتو سيدسلاو خيرفاو فنا ع ايصالرشك ثا نم ةلئسمل
 نأ كل سلا هزي ناكل مداعلال اسم ا لععب ىفرعم شررتال الدبابة وجب تكلل ناو بالوا ماو بال تالا نارجبل ار يخاريف سلا ن اكل 0 لالا ليت رم تن اكن ا ان ءلئ#ملا هزني ىف ةرياشلاو منو ددنم نم هذه ريغ شع شلت نم نيل مولعملا ن و نيو يتم ةنيلا تا دسلا لصا ىف ءثلشلا اربع عب تلو مال ادب قايلا نال قام ضلت هزف ارزق لص لادل اذكدرعاو تضاالو ناش. هش نمت نس (اللو موت عروزللو ثمينا تنيلف نول و تس لص 2 أ اىفءذشلا نعش '.. اقع اولل م ايرسا الو تاوخا فلا
 بيعت نولي نازوجمال» تباث دي ذرنعالاكدبلا ناو ال فل ورهلا بيمن لاشما شل مخ الا بير اص يع حيو اال راينا ف رحريمع لحم اذاو امبجن ممول مناير جوال ال ثنايا نع ارت ليك ارئبالافف ضف نج اص تخالا تلح فاو تدشن اونو تالا بيع دقو ٠ عع صمارلعج لب خالا نشب هدنعمسلانا مهلا يلق حلل ٠٠ رجلاو تنبلا عب تعم تراس ن١ تضالل ميرلف شع شالا شع تا نم ايف سحتجا قلا ضورطل ب ءلشسسملا تلاع قو لطرف بح امم يؤرجلا لحجم نا تسقيف يف رسلا نوك



 0 هرم نراتلاو سسرناو فصنلا اقتل ايلا تلو سسدسلا نم ترسو نسمع و ”عىبس نم ٌحصتو عسل ىلا!لوعنو ةتس نماياصا لجل ريخ

 تركيا هير نكأ تيم مهرضعي لاقدر نكأ ىنب نم قرم ةعق اد اهدا كير نكأ
 كلو لغالف ناتخاوا نا تدلا نام ناكول د هيه نم تيآث نبديز ىلع

 لبقيوزلا تامف ”رفاو تنبو جوزك مضلا لبق اتاريم ءالضالا وعي دازصولو

 تنام ةنجو تننو نينب نع تنلا تتامروت نيوباو قرم! نع ةيسقلا
 "الها كتناي لا را مات" م نهقلا لبق"

 رادو مو لرسلارىللو ثلتاوبب ىزلا نامتا م للو شل تسلا نم حروزهللذا وست ىلا لوتش ور وق عل ٠١ غدلا بيعت نصب تالا

 ىلع [ ضني ورا .._ يبيعنلا عرومجو عزل تنخ اللوم و ريل ث ست تر اصف | دن أى ا ىلع ندزف ضيف نيخاص ذو م وش تضل قرف
 فل س فرلاورعىب قلاءشلسلا غض طاف عوبرا مينا لو نيا عازم حلا نال ,ممسقلا ىف ةمايتسا لو يملا طحح لشرلذلل تالا رجل
 روللو تبسم لاو وستا نم روز لطف نرشعو ودبس نم عنو وق حلل :» حز ضم لا لا ارك نورمعو مدعيس لصنع تعا امل لاسم

 يشت للاانملو مانجر ا تخ الو يامن هلل سخن درا اوس شمر لدول نقتل نع ثار اضو تالا بينو هبيعن حم حالا ”لزشيرجباناك الو
 شمل مالا لما فس و ايا ناش ارث نم حنس عسى لوق ىلع اداد ىلامما ثلث الا نن ازد لوق لعوب اهنا نير شو دبس نم ءلسسملا
 تفل نار ةزماةعقاو اهمال لوف هلل يع لب ط ازلم دوو ماو وذ نوم نلمس ىف هرنع بالاكدنب نال. قس اد
 انف ضئاطلا ىف تيان نري رز بسبب نسحي ارز ص جت ناو ل يبق ساو امبلا تضف ايف ب ذم دز ليتشاو قروكزملا رولا تلال
 لاقيقو عار شلاوررلا ءتييلا ليوا لثاسلاوا وزرلا سا ناكدارتليبتى لا تب امه ا اطباق لاسم هذب نع ناورمانل: فللادبج
 مقيم لعب ورجل م قو الل نرغيلال الإ | تردكاهضالرلوق ح٠ اريبيعن تخالا ىلع دلو ا(ضشارقلا باىسا ىفع ترهل ارا
 للكاذ بيبععتلا دروب ىلع امههسقور هلا سدسو تالا فصن عمم وست ا مدس نم ءلشسم ا لاعاو فمعشلا تنخاما ضفرقو تت قيل اذا
 قرلرعلا لسا امن ومسورسكلا وا يمل ارك تشمل اب نيف اش ثع املا هزني تسييمسو امبالا ذارجلا عم تالا تالا ان رنغو تخالا فنعنتدجلا
 رولا منو جروزلا ضر فرب يف ابا سّ سلا نوكيف دنس نم علئ تم اوربي للملا خت” سدس نال لوجان روق حال ٠ مدني اهئ لا
 ىلا رطسنع اف صرف يحاصر حجري زل نامي ال :يصخ خرالا نال يد دكا الو رلوق بشل ٠٠١ خرال شالو امج سردسلانيرظفح ص تقم لؤا لطرفلاب
 عفللا يف هانعمررصموبم وا نيسلا كيف لع اذ مساوا لوحفم مس ارا خرنلا نم لعام ضس انمار حك ا” ةيدرلالا ف تشالا فالك نامت
 حرالطصمالا ىو يفاد تلقف باتل تسل قل او اقري ايدل دا ىلا تحور يبت او زازا لظملا سما نزشدمو كالا
 ىلا راو روستو ىل نلا توب ىل الا شم ا نم تمم ملاذ ريفا رشمم ثسرب نم ىلارزهسقتلا لتر ثوب رولا ضحب بسبيعن لي نا
 | كدلالاو بجتإ نلشمل ا ةرومع نم مذ اذ تما ماركذ همز ١ تيما لاح نع الو لأس ا :ةذمسانملا نع تملشن اذا فلق لسن اورغأ للا ثسراد نسلم
 هزي ىف تسيملا ناكول اذرمد ةدجو ماو بال تما نعن يتبل ىرحا تلتام م نيفيو نبل صن زن نا بو تدر املا لغم ااريذ لثك
 ملا لبق نار يم انالا صحار اصو لوق حا «دساثرجاب ولف تنا ن اكول ل انلا تيما ىلا ينل اي ن اعيتت نارجو اول اذ الذ ”رلُْا#سلا

 د الا تييلا ةثرو مج ىفاثلا تملا نيرو نوكي نا نمولخي ال لاح اف تترول امام يمدبيعتر صو :نمشلل لبق ايمن الا ىروز لعب تارول ىني
 ةرعاو ةرما نم تابنو نينب لرتاؤا كراركشلا ىف ةرئ الا (معل ةرعاو مشمس يخاإا ىلعو لوا رنيم يطق نا نم ليال لالا ىو الو
 اظع ضرك لل ةرماو فص عن مقايلا نيب ةكرشلا ءرسسق لاذ تاومنالاو قوشالا ىوبسل ثا الو سلا لبق تم انبلا ىرعاوا نينا مها تان مم
 قعر الوم تففلغو تاينلا ىرحا تان مثىرطا نم تنانب تلو أما نم نبا كرتاذاا كى اننا ىلعو ةرماو رريشلا قنسكيٍ يشل
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 راسم ل نبش( مجنز يتستحو تمل 1

 : مقتسل مل ناو برخلا ىلا جاف قاثي
 ميح.ة نيبو لالا ميحرتلا نمكدي

 ىلع لّوالا حيحصتلا نم يري

 ميحيدملا قثو برضا ”قفاوم امهنيب ناكنإ

 ىطعتو لالا ٍتّيملاء لاسم ححصت نايف لصالاف نيوخاو جوز نع ةدجلا

 تّيملا ًءلأسم حخصت مت حيحصُتلا نم ثراو لكم اهس
 رنرعاؤقلا كلت

 ىقامماقتسا نان لاوحا كلث قالا

 ا
 رم
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 ووك ل م)رلايبل رلإ100 [0 متسحس

 يرو ىلع ريل اور تسست بقري ذ تام يطع اذ هسم نأ يمك قامسم نب ريب زب ىحسم يبو ز تارت رج ارسم أمها ننام: نا مالا رو ريما نوطيلت اذ ءلاسلا تراصف نيوخاو عوز نير وق هل: حروزكل وق وركذ ىزلاك سل اذلا ىلعو نليرولالا نم نيخالاو بال خرالا
 ةدهد يقرب ايس ننبورشلادبعامهاثو ملاذ اهردصا نيمار دلرتو يتمستلا لبق ديرك عسا مجرب قارسم او ور ى مسن باو ميلك ةاوص جوز لرتو
 كلان يبلشسلا اك رنعلا ىلا خايب ل غسم عض يتسم انلا تيمي ىف ا نال ان تكد برذعلا ىلا اني السكب مدع يسقنم قير لكاس اكن امس لصا نم ماس ةلزنماثلا تيلي ادور يمول يلا سر ادب نانا تسلل عئستوللعسل لصالون ادب لالا تسيل ع نا فلذو بيزعما ل خاتياسكالب مجم سمن ذا رف لكم امسس نا نموا باب فما برا لايطان لق هل اذ لنا ةروصو يكرم اهنا امدح نيرغاد نكرابب ىس بوز تلقوا أ ةركلا هاد
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 دري مالاو تنيلا لسووز بيف قابلا ممسلا تلذل بحاصالو لص الا ىف ءاشسلا| هزم قتلا شع ىثا نم مس تبل ارا يود ىو الا ةلشسملا نال تلذذ
 (لباالاو تنبلا م امس ىب تلا رجالا لتس لف شلت رواد اهزم جرو زف اذاف تيارا تداصييعدرييال نم جرا زن لقا ىلا رشم انور ذا اماس

 سس ----_  لصعي لق لا تايذ ىف سلا ينم ب لام اهلا رفد سر طم نهج ام
 مييالورماو اًسياوب و قب ام ثلئرمالو اضرواؤرتجو ولف نيروكذ ملا رتترو ىلع يسفنا جروزرلا ىب قنلا تجادل فلن ميشا م اللو مست سرنبللو

 * ننويشازةهدلخ ال لولا جيتا نم ن انشا, سمحصو ىف اننا عيبا ىلع ل والا جيش |نم حيو ولادي ف ناكل ماًضتساف نانا
 ىف سؤرلاومع نفو بعير زف اوم مس فرو معاسس نين تناكو مدلع ةرعاو :ءفاط (اسس تيرسكل دنا نم جبس باب ذرسمام سايق لع

 معن ار ري لصح شمل ل ماما ماعلا لدالا حبس ىف لازم سرلا لنمو مب زنا لالا حسا نففو بزوي نيب از ءلئسملا لا
 دخت | يلشس عيش و وست لوالا عييمتلا نم اب ديب ام ناذ ةربو انني و نيينبار لذاك قلو لاثملا لذ ىف اًدعيا تندبلا تنم اداذا اكن السما
 و عار تع رتس نم هام لاكن مث نيندشسملا خرزجج نونو ناننتاو ربو خلببلازر عة رتس ىف نايا ءدنم تدلن بر ضيف شلل اب زتف وم |هنبد
 تف اثلا تيما يرو نفعا زةدنس نصب مامسس تمن امور يعن لصحت اد نوكيف نانا ويسدد سبا لمسملا قفو ىف كلن ندم امس عت لولا تسيل
 اهل ىف ءرس غلي ندين ىل امر عتر شبع مرنم نم ءشلث لدالا ت يملا مال تناك قدر يبيصن نايا صح انف ضلظومجو تنل اري اذ ناكاد فو ىف ماس
 ميلا قتلا تملئ مب تامسرمالو ولاا يمالد تااهسارنم تيحوزللف_تشرو ىعرتدتسو ىف ناري ل صحم ين ف ايزصم هويرا اهم جروزلل تئاكد
 سم وبواريلشم نم نايس دنبلا ىئبا نمرماو لكل ن اكو لادا فدخل فول فلذ يفر طخ سس نس رثرو نمدعاو لك سييعن تبر ناو أ
 انمي اميلسسم نم هرج ناكدامل ىف .لث ناك ذلشلا ىف هاتي ضاذ اًرعاو مساهل م امتي ناك ل ىنذ تنس تراص :دشلا ىف اهب نيرا ذاذ
 هلك ٠ وش ةرجاري فو نينو نينثا نم ةرالوا تاء نمارس منو كر ابتعاب امل تناكرتو ار ىف للف بضل ماد

 و والا حيحصتلا ىف قاشلا
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 ثاريملاف ِ 6

 لالا حيحصتلا لكى قاتلا يحصتنلا لك برضاف ةنيايمامهنيب أك تاإإ
 قعابورىغملا ف يرضت لّوالا تّيملا ةثروم اسف نيتلأسلا جر غلبملاف
 ىلوالا م اقم غلبملا لعجأف سماخوا مباروا ثلاث تآم ناد قف قوا كدي 00- ب «'ةفولانفتا يالا وفا اورق يلا نرعاو لكن صان فرم لك قف برضت قاثلا يملا ةثرو ماهسو -قفد قدا قاثلا كحصتلا - د بي ل 1

, : 
 ازين نادى والا لسا ف توصى از ريفن اول ارم

 راهتلا ريغ ىلا كل نك سم اخلاو :نبازلا ريت لما ى ةيناشلاماقمَتلاخلاد
 د 2 ”تلاتلاتييلاب مقلعتا

 : ماجالا ىوذ باب
 دياحيدلا ةماعتناكو ”بصعالو عرس ىنر سيل يرق لكوه محرلا وذ

 مل جرت راسا مادا تغلف :

 مهو تباعا لاق هيوم احرالا ىوذ ثيروت نوري مهنع ىلاعت هللا ىضرإ
 َِ 1 تاج هدا دس نانا ان ترام

 رهاحرالا ىو نل ٌثاريمال هنع ىلاعت هلا ىضر تباث نب ديز لاقو يلاعت هللا
 رمالما ١ ١ ادع روم ةياود و لابخ باف 3 1

 وذو لاعت هللا امهمحر ىف اظلاو كلام لاق يو لاملا تيب ف لاملا عضوبو
 5 7 ا ٠١ تاريصحلا» للا ب اوما مدننا

 تانبلا خالو مهو تّيملا ىلا ىت# لّوالا فنصلا ةعبرا فاتصا ماحرالا
 !١ اناناقأ 4 .

 دي ىف ام نبي اكاد نربي كلك سلا لصا ف ميكا نم س فروع لكب زغي ”نيابم مسؤرد م”اس عيب ناكاقتم جيب !بابىف نااكي والا
 جوز نع لوا قاوم ةرما ماج قنا ةرجبادوكرملا لاثملا ىف تا اذا اكل والا حصتلا لك اننا عيا لك يزعي ة يني اهم لأسم حين نيد
 ىف نرش دب اهو ما, غلبت نيل او نيالا تعا نب الا يبس ىف ءوبادالا بع اذ يني اهمامهيبو ذر اريل اسم حين و وست اب ديف د نيدخاو
 بو زعم يعنف وبر الا نمبسيطنرل ناكن مو ةربما ءلشسمىب قتلا عبدا ىف بوعي عن يشل او نيالا نم بسميعنرل ناك نيتل الا عر
 اهم سال ناكدامل ىف ين ارث خلصت ولدالا ف امهر نامس نش او نيينثألا نم ل نلا تيما ةزرمال اكو ةرج ادي ىف ناك عيوب ئل ازيعسنلا ىف

 اهم ثمل ثلا تريلا ىنبا نيدرواو لكل ناد امل ىذا خلت ديد الا ىف اسزعنت ناعسس اضم ناكل يس غلب دارا ف مرض زعبل
 عملا اذا نم عيارلا تيما عوز ناك امل ىف عى غلبت دال ىف اهورضن لن ههايذبل ن الو رل ىذ نرسم ربا غلب دال امير دس
 ريعستلا يف برن واو مس |. حيل الا تيما ىوخا نمره و لكم ن اكو ل ىيرشسح ارث خلي ىف تناك لا رةعمتتلا ل ارض ناهس ايلتس ب لا
 غلبلا لو نم رولا نمدواو لك سيعن رحت نا تدر اذ او نتن فوز وتم اورزبب |ىلع لغد ءانلا ماضل حل سل فاست ريرتتا
  ائيماراص انلاو لوالا تيل نأكف للاى روق حلل 0+! برزع والا تيما: فدو ماهم يحس نم واوان يفر عس لل السايق ىلع
 نم ءلصاولا سريمسمث نسبا دز اءوورلولا تنم لصالا ومجد مر عتب مامدالا مامدالا ىوذر وق لش ٠١ ايام ثم اننا تيل يحضن امداد
 تايسعلاا نم اوسيبل نزلا بان الا ام لطسم او الواو الولا رج نم اوف ير اوس اقلط بسراق ل اغل (ماهدالاو هذ رسصالخلا حرداَش لاو امتد دالفلا

 لارا إذ: ليج نب ذا عدو ندووعس ني اوى لعو طررتلمتثكاى ا ةياوصلا م ايلوق عحكس# ٠ اسيا ف شعم ا لااقاكك قدما مامسنا باوصا نمالو
 ... ال تدب هد ءاطسو نربي ناد نسحناو حررلاو مب ارباو مرتلعكن وحب اننا لاقزيبورنع تاي طرفا ف انس ايع ناد حياج نب. ةريبج اد
 ىلاعتزناف ثيبداوملا ثايايب نوف اننا قتال لاقرب د لون تلا مم: ان مؤلف زورو تددسولو باو مررؤيزمولا ىاانب امارة هيك
 نري نمرسو رباه ىلا هترشملا لصد ملا لوسر لشسو اين كيد ناك دواي اهدلا ىد لولي لد تابصحلاو لن طلا باعما بس بش امهذ ني
 مدنى ثلا بس انك لمت ىلوا منح ماعرا اولد او ىلا عترلوقبب نما نونتلا د امل ننال نا السلا ريع لرب: فربما لاف لالا نمت
 مل نم نيب لنش الي ماعرالا ىدزلا شيميل تف ةرججلاو تلاوه اب ثسراوتلل سان لزنزنا تزرع امل ليلا لحل ىناوريط نم عتب شيلي لوا
 خراوال نم تسراد لاؤلا مالسلاو جولصلار لع وق هر و انورتم ال باتل ىف اذوكزم مندا نولي بيعت لو لمرفال نم سيد مث بسيرمحتو الرف
 ٍ كمي و دام تاب بامياصياذ ىف الا لع مرتي ت ثرملاو تاث هوودل امو تنم هانيور ام نال انحم حرت او انيورام لشي اومومذ نوف اواوراورل

3 



 يلا
 ,وطق اَنلاذ نيجلا مهو تملا ههرلا ىقتني قاثلا قنصل 3 نيالا ع يو

 د لا ىهدب ثلاثلا قنص تاق لا تانيلاو
 لا ةد وقر ان
 فيي نم كو الفذ تالاخلاو ل 2 او ثاعلا مهو هّيتَنِج
 جذع قا( وغوسغا ني رحم نع ناملشولا كو 7ةزاطرالا ىوذ نممهب

 يا مسي لادا را كانا ببعد لانو

 و د ث الع ناو اثنا كفيبشلا فانسالا !برقا نا ىلاعت هللا مهمح 1
 ا" تارجلاو دارجالا نم نوف اس

 سلا ةفسودولا 201100 ثاولزن ناو ثلاثلا مثاولفس نا

 ةفينخ ىإ ىنع نسحلا نبال نعد عارم نتا ةفينح نب نعوا يذوب

 تلاقلامغ قاثلا مث لالا فتشلا فانصالا برقا نأ 00
 مشاري ارا مارقاد

 ميم ثلاقلا فنشصلا امهنتعو هي ةوخاملاوهو تارصعلا بيترتكعبارلا

 شيلا ما ب اياولس ناز: نورس الاى نوطتق اسال وقبل مشل ب اك ف نصح ىل وأ مدت م اعرال اولد او ىل متر لؤف لو زن ل تتار كح
 نولع ناو تاسافلا ىتاملقا ارو حل "٠ تبابصعلاو ضئازفل اب ايعادوجبد نع نوطقاس م. ل ادوقسل اب معظسأد ين ارسسا با باد
 !”/الوا بالوا ماو بال تاوالا تاكراوسو امانا و اوف اك اًردكذ اولفس ناد تاوفالادالدال هل ياس ااا
 ملون انرمب ةوخالاميقو انركذ كامعاتما حجت الو انننيل نينغبلاسلا نيل انما ف ةوئالاو تاومالا قطان اواولشس ن او ةوثال او: دق هغ
 اطل ثا الادالوا مجدالوا لاق اق والاد الواو لوي تاب ةرايحلا ىف شم ن !ءدلي) تذل و تايصعلا نء سالولماو ببال هو الا ىنب تال مال

 2 ا را ماععالاديقد اهدمالوا نك يوملالا ىااتلطس تامئازت حش
 نماولاكن اذ ىسيملا مال تاونناو ةرخنا من ان تالافلاو لاولاولوق ك0 ارد ماعرالا سو نسومف ديب لبن م تسيبلا ةدج لل اتش الازم
 نا ملال دي نئل كو وق سكس :رما لين مدترجملنوئاولاامدا نم انااا مال نم تيار ىلا نوم“ اميب نثدااساؤاسييا
 رست ن نا فضلا لذي ازلد تلزن ناد امد ال واوالوادامج دالوا لمت ارق كي ضسل لاو لوالا فدصلا نملك نيب راي ملال بونسملا

 وت يملا ...... ىول مومو اهل اود سيلا ىوملا رمومتولعل | نق لمس, وزن اودع حل الا ضنصلا ىلا زلوم ىلعاوبب نم لهي 0
 رتيجنرالا فانمال الوب نم لق اسناو ى احلا ن ملكت از لا لري نملكو لو و[ د كو وزال بب نم زك ملا جندالا فانصالا نايبرجر أوفا
 هادا تقرا طساوب صميم ل ىتنماّبلا يا نبقي ميلا لا يبن تياولا لحجيتنا نسي لال تسلك ن اف سميا ىلارعال مم لوي ارسل قصي
 هذ نسلق هل امتد املاوخاد اهماعو ماتم يلا ىولا مامعا حلالا فنصلا لمين يدوب ادا نيل نم اريترجو تيا كري
 ريت اهزوجلا نارلسنب ىسرسوبب نايلسب ال حش 000000 ا ا لال

 فسبتكل وقتي ناكمر ءضيطعلإ مامالا يمت ظوكلا نص وبس داررن نب نسف لوق حل +. مع نس انءانتعسلا نلوم املا هيلع نينا ىذا
 ٍبامصادابكن ملال نب ديب ني تعاميم ساو حاس ناز ق هلل 6 خيرا لس تان شييردم فلا اونا نطو ريشن ضعي نع

 . | رسافلا رجا ىلع مرّّسف لارا لع متمردة لانا ارو نيو تللشب نس تر امدادضيب نوم اهل امنع اذأ ناك نعكر تأ مدبإ لكى ف لي نيج اصلا

 اماو يلع لالا ضئصلا مدّ ا) نان بجحومورل ريش ةممس اهنملا تن اكا ذا تن اوخالاو ةومالا مس اتيرجلا ناوبسو امدصا بسانيال ذر نلالا ىف دال قزرطلاب
 همدد د, ىذلا مالا باها انبم نقض يترماب لم مدعم تايثالاو تالعلاد نايا ىتيوقسنم تايسحلا ىف يب ابق لي ىرقرتن لا



٠ 

 نم لوا مهنم لحاو لك مهننع َنالرمالا باّرجلا ىلع
 ال ثل لا ضئنصلا نم ىا 0 ازيلا دوت م ةرايلا هزي وريغوريبسالات

 ءلصا نما اطوال فس

 ..لؤالا فنُصلا قلصف
 تنب نم موا اهنأف تنبلا تنبكتثملا ىلا مهيرقا تاريملاب مهملوأ
 ١ : 1 ْ ١ هه . 3 0000 نع ١ لوالا تاجا

 ماحرالا ىوذ سلو نم ىوا ثراولا نوت جرنلا ىف اًووتسا نأو نيال
 مشا افا

 | اسيفرككو عرورنلا ضعف عفتلنملو حاز قرووق ةراهحلا هزي: اميدنع ثالرلوق حسا .:ددم نوري الف تيل باولو نبال باج
 اف عزريفطو تسل انلا فنصلا باى ىلا عت مسيل اك شسيح بر اوهعلا ىلا برقا ىلا لضاغلار يجو نك قالا لعمال اب احم اول تف الحلا
 | ىلا ت انما عررشلا ىلا شار لضار يمن : نانا ف نصلا ىلا عبري لفس ناو عرفو و

 ا الا وننو تاو دالوا مب تسل ّنل!ضنصلا ب اىصا نا ىلا نيت نلا نيب اّضلا ىئ ارجع نال نعمل اذ ل اشلا بنهنصملا ىلا عئبارلريثعلا
 ماو بات خ الانبا تاق رتالارالت زياد ئرذ نم لوا تسلانلا فنصلا سارا نئىا مثسعاو لكوارجالاو تاهل ىف“ نومدقم ةوغالا تانيو(١ل
 نانا ى نصل ىإرلصا نمل ال فس ناو تارسائنا تامجاو ررساغلادادجالا نم الا فنصللر عرفو ررلعستو مر او با تخالأت لبا نبا نم ىلا
 مسالا او تيما امانا باوند نا فنصلا نم ماعرالا ىدذ نمو ىذلاءس اغلا فوت ىاىذلا تيل ماما نارباانعيازد
 تلات تنزع اذاو يلع تو لوالا نعول اننا لورفلا ىوز نم عررفلاو م امرالا ى وز نرلسما نال لصا نم ىلا تيما مان مماساما بو
 تلالامقازمل ىاثلا ف الشب صال ازر لع تسل غلا فتصل وعرف نمل دا لصالا وكي نا لصالا نال نامل بقنصلا نم ىلوا تلال بفنصلا يلا
 فلق حلل ٠:داهتلاوإرب معا ووزملا عرونمو نع خيال نال ينل لصرمامتاراشنا هلق حالو نيب الا بسمو اب وسيع
 ف ةروكذب تنب لاوجا ملو اّسنب و تلطس ناو نبب الا ثنب نبا حي ارلاو ثمل لاو امنيبد تنل ا نبا ىف ناو لوالا عبرا يف مم بدو لوالا ف نصلا

 اموزقلىنبلا نان تني.نب نبا حم تمنب نبك ثنا ناكولو مها (ردقيف يدا ىف متو انت ىدالا ةلادلا الطلاسم | ركز نلل بالا نم ا
 نين شو الاو ةروكذلا ىف ملوهصا ص اانا نضرب الو نحب نوو ثراولارلو لععبلا نول حم يعررملا ىف د انت ةيناثنا هلام او نبالا لع موت
 ا نو جرب ىف مو است شالا ل احلاذ تب تمني تبكى عنب تسنب ندد اولا لو مدن انا سدو اًروكذ لولا حب
 شني تنباتمنب تسكت راول اد الواذ لومصالا فص ق اذنا خم ثسد اول ييلو لكداو واو روك ماومصا مغص قانا نشديالو ثاولا لد
 نا نيل انس لس ركنلل و اانا وا اوك الامن ا ةيوسلاب خرورفلا عرس نب تنب نبا حم نب تنب تشبك ش داولام يو الواو ىرمن
 تخت عرورفلا تاامجدرعت تس داسلا ةلاملاو ول لاو ةرولذلا نم لوصالا تصور اي حم لوعش الاى عوزفلاونرعربحمف نينلتتلا لوص لا وفور عتريسمانلا احلام ىف لي يعفو لوص الارنتص  الخا عم تداولا دلو مف سد ملا ف مات مبارلا ةلاحلاو نيل وذاك
 لبا لوقوم و ناتنش م اشن ا ءطضاوو ةرماو ىلدالا لا ىو امن اذ. لوق سلس ٠٠ عروزفلا عم لوصالا ىف رولاذهغا عر عرورطلا ىف تامججبا
 مجرم اولانحتيسو بر قالا بقال مينو دي وصعلا قمر اين ابمتسا نا مجد نابا ني ىو طز هايحاص زنط مجد اقل
 ردوصحلا حم ليزر ةولالا ىلع ةوندلا ميّت ىلا بسلا ةوقب ىرخاو دجررلا بيرت ةرا بررقلا ف ايرن نول يفتح ا ئيوصحلا لوب لاملا

 يتلو ردع منو ليروتلا لبا لق فد تننلا تنبلر كالا نومي ةروكذملا ةروهعلا فش بسبرلا وقبل تبني جردلا برقي ميرنا تب
 رن أكان ل ملا نولحبافل زنا لبااومحسيو قاتم الاىف ب ىلا ةزنم ىلا نولزضي مها رهف او نضوو اي ذ ني ناو يرشد قورسمد
 بلعلا تنبع نبلا تنب علا قرب ذا نيالا تنب تنبع تنل تنور رف ةنلمل وق سايق فخاد امني لاملا نوكسث نبا تنب د اتنب كات

 ل ةيبلصلا جم نبالا كنب ىلص د رلا ىري ال نال بالا تمني تدل سمسو تسنببلا تشيل رس ادساريسمتو اوعس نيا لوق س اين ىلع انايسااناذأ/
 لولا بحاصدلو لقي ل تدادارند لق تى ٠نًلثم تاهدد ثالئبدا نئتررب تيما نا ماكي ناباووتسا ناورلزف تكس
 (امرالاىدزملو ةجرو ىف روصتي ال بععلا لو نا لبق ارريع لكشيلو اديسبلا حرش ىف لاق ريو ىف اهنا اك ببعحلار لوو لصفلا بحاصرلو مي

 ناو هّعرِؤو هعرف
2 



 ثاسملا 0 ىجاوسلا
 هس 0 ١

 ورمهت احرد توتسا ناو تنبلا تنب نبا نم ىلوا اهنا نيالا تنب تنم
 امبرولا ل

 النبل ثني و تنبلا نم ب نتا تننب نبا تبل نيا تنبك مراوتس الا تلذ هيحر قسول ىلإ ٌنّرِعف ثراوب نول ليمون اكوا ثراولا سلو هذ نكيملا

 ل عاوس مهملع لالا مسقيو عورغلا نا نياربتعي دايز ني نسحلاو ىاعت هلللا
 منو او ملوك لاح داعب 1٠ نيردوكزملا تاهردلا ديه

 سكن 0 . سَ 7-0 م. 2

 هللا همحر نهحمو تفلتخاو ا ةثونالاو ةروكزلا قف لوصالا فص تقفتا
 ”ثيراارلو نقول وكزملا لاما فاك .٠ مثيردوب ملك لوالروكذلا لاش ناك

 ربتعيو امهل اقناوم لوصالا فص تّقفتا نا عوضلا نالياريتعب ىلاعت

 اقل ديلا تايم د شل | ىلعُيو حهتافص تفلتخا نا لومالا
 اح لشمركنلل امهنيب لاملا نوكي ارهرتع تنب تنبو تنب نبا كرت اذا

 لوصالا فص نال كل ْنكهثلا ةمحر لشحم لثعو نانبالا رايتعاب نيشتالا
 عدرفلا نيب لاملا أمه لتع تنب تنب نباو تنب نبا تنب كيتولد ةقدم
 هللا همر لّصحم سشعو قنالل 2 ركنلل كاشلث ناسيالا رابتعاب اًقالثا

 تنبلا نبا تنيل كايت اًعالُثَأ ىئاشلا نبل ف ىنعا لوصالا نيب ل آملا
 .٠  . َ 0هب .٠ هه .- -

 هجر لحم ستع كل نكو هما ٌبيصن تنبلا تنب نبال -ثلثو أاهننا بييصن
 ا" اميلا لئفمن | دق سحشلاىبرا 2١ * " 

 نطب لوا لعل املا ىسقي هفلت# وطي تايلا دالوا ف تاكا ذا ىلاعت هللا
 اس يول الاو قروكررا ف 1 ار تاورسلا يدا

 نبا نمىلوااشازرلوق ع! اهتم وصقملا مث ىعاوارتعا ةراهحلا يفراصتخالل ثمراولا انفلات الا شفلا بح اصدلوف لاقي نا لالا
 ببملاو تر ت اذى بو تبل تثيدلو تشمل تنب نب ىار اًنناو عرف رج ادم بو نببالا ثنبرلو ( تليالا ثني تنبى اد ىلدالا نال ا
 لا توتسا ناوراوق حلل ٠ ىكنلا بظل اذ الاو دج و نا قتلا برق اي نولي حجرتلا و امل برقا ثسراولادل و نا يول الا هزي يف

 كنعسو يلوا ثنراول ارلو ماكن اكوا رف بحاصرلو ميخ نك والعب ابرق مامرالا ىدذ تاهرد تسوس اذار دا ملا فكي تيجي الا ١
 أ روك منعم ماو اوك ملك و الا تناكء اوس ةيروسلا ىلع مي الا مسي اشم سووا ايان'د اوك ممم اوفا نا تم عمور طل ناب اربع |
 ألان اناول اوك ملك وصالات اوس ننال نحل شسركدل مدع لاما مسيو مانو نععن اواروكذ عرورفلا ضحب ناكن او اانا منن
 ىلا نادال امانا منعم الوكؤ معجب ناين او انو ايو اعجب لالا ناكل ار وكرم رولا ىلع ناي لج مو ان عنو ارك
 م مدفع ىلا نع هذا ةياوروجورجالا لوق ىف تسوي ا دتضضرق حللخل_٠٠ مناك لوصالا نم عوزتلا لزمن لوصالا امس عرورطلا

 مظو ليزدتلا لبا ندع ةياورلا هز اييغابو نسا نع ىرخا ةياودوريبب نير انلاد فمع ىلا نع نيتي اورلارساوهسد امل افلا رق حس |
 | انسيالات هتارقو عروزلا نادبا ىف ىب نايلون عملا ك/ذو ميري نعمل مسي ىنحل نوه اذا عرورطلا امنا نا فسول ىبا لق
 عفر تلوم اغا لري ىلدملا يفرح ققرلاورفدلا حفص نا ىريالا لوعالا ف يفصل تضل ا ناو منن امضاق انس الا ىد اتم دالولا ىبذ
 قولا ناب ايرابتع الا نلاكدل» تلثلا ةلازللو نونا رحل ا ىلع رب اعحلا انذار لق صدد اتقن يؤرخ ضو لاو وكلا فص ات ىلا
 ناك راطدلد اهبرمااكاذذا نا ىلع يذم اسياد لاؤلا ىف مالاو تملا ىف بالا اذ ري ىلرملاوب نمسا يفر يحلا نار عظم يسن امني لاما ناكل
 ولايتنبلا تنبل  ضلفد تنببلانبال لاما انف مت اطصو عرورتلا نارباك!ناالارابتعب لق هل "رب ىلا يف قحاب تصفر غلا نهد
 لقئازبا بيغ هك معلا نباو تنبلا تنبوجو وأ الاد ةرولذل اب فالمنالا يف حقوا.لواوسىزلا ن ناسا نرةهكلا

 2 يارانا ل يصعني ره ىلا ايانئرم لوق ناك ال هركز للا ضعنم عرورطلا نم ىنعن الل نااوجو | ذم ىف يلع ناك ام سك لب ذم ىف اند ثدالار اصفر



 ةرسقلا سب ةفناط ثانالاو ةقئاطروكنلا لعجي مث لوصالا ف فلتخا /ةعاييدي 1 َُ : ْ َ
 ساشا لاوردلذلا ىلع الة رع ىلع زن نطبلا كلذ نم - 1 م نيميتالا ظح شرك زل ةضوف الاد ةروكذلاب

 ومهدالوا ىف مقو ىنلا فالخلا ىلعا فعمسقيو عّمحب روكنلا باصا امف
 يبو رحيم رد ا رجول موس كسسحم سبام 2/2 تسمم را

 جيوضلا نمل ىتني نا ىلا لعل !نكشو ثانالا باصا ام كلنك

 ىطيتلو عجل وق ب ١_١ كلذ درجتسملا نوطبللا لارين اننا نيطمبلا ىف لوصالا لاح عرش يسعا اىكىا فلل تس + خلا كنز ولو
 ناو اطضف اناناوامفاروكذ اني انسول ام حبت وكي ناب شوف الاد ةروللا ف فالتتنا لوعالا نم هتذ نيب مذنب ايف نبي ل نا هت اقص سيب موف
 و نعلم ثم انالاوروكذلا اسيا انبرب لحج سوال وا ىف عقد ىذلا تالخلا ىلعا ىلع مسلوروكذلا باصام حم المنا لومصالا نم منين ناك
 صل _/نمدالوا ف عقد ىذلا ف الخلا لعرسقبلو نم اصاار حرت ذل ناو امنب قنا لوصالاف ينفي ل نا نرخ زف ىلتتن ث اثال ا باص ام
 ا _
 اذا نال نوتسنرم عع ناري لوف ىلعو تانيإل تعصتو ء نب لل: تس نيل ل زرنب نب لكن الرع سمت نم جم فعول ىلإ لوق ىلع صف ضف يحاصر و
 نقمسؤر نم ةلطسلا نحب انرر شد ذك ع وجار اص نيتسب نينضبلا نسر او لكانبحن نب يشلتو تانب حبو انرجو لوالا نطسلا ىف ازرظن

 الان طنا ىفر ين لف شلشلا نيتنبللاورزر نم لفسا ىلا انتم دنس سو م اما ام ارعمتد فنا ط وكذا انلعج مت انببل عستو ءاني اللات
 نلجتو ريل وشب انيلعاو يطل نب الا انيطع اذ نيني الاطلس ران ل مهي رسلا انمي ابا محن ذاب ف اندم و شسيد سل ثلا ف لماذ الا
 ىف نيندلا نيس ىنعا تانبلا :فشلاط ف انرطنمث فتم عرورشلارخ أ ىلا نيالا نم نوطبلا نالرعورقزخأ ىلا نب الا بيمن اند مث. اطامج
 ديدي طمس مولع ثلثلا نعش ب مئاذاب هين نرجد سيح سانا لياف الا اهب ارا نبا فرجن لو تسل ثلا نمل
 متى السنا ىلع موفر غأ ى وانبالا بييعن اذ سواسلا نطل ىف عرف ىلا اهنس لك بميصن انعفدو تننبلا ىلا اًرماود نببالا ىلا نينثألا نفد
 ثاثنا ف لب ىف ّننا نطبلا ىف امال امج لفدمم لضس اوبس ارى انظف فك ذكن مب ودعورنعستن بمن انريدوف لوالا نطل ىل ثسانالا اطار ظن
 نم ؤدددع نيو اني نكن ريتني ربعنا ءعشلاو وسعي نش .رجلا نوكيف تاب تسمو نيني ذلثن جزار ندد ثم
 نطبلا ف نيتشب اوما ناك هما عش اهنمو ميسا صفر شرس وبب د :لغسملا لصا ىف عونر اوم سرا ددع نو انيرنغت شاتاي اوم
 دعشنألا نيينبلا عوف نم شملاثلانطسبا ىف يدع ب انس مف رشد سيلا ترارع لادم بوزنعلا ىف !بانيرنع ءزشسملا لص) نم يتم لولا
 نيالا سن نبل ريح |نن يشم ولت الا مدح سدارلانطبملا نسمع رفرغأ ىلا نيالا يعن انفو ممر شك ئذ | نئيذبلاو قرشا نيالا انيطع اذ
 نبا ىف عوزف ىلا |مذملكبيصن انعندف جمالا تنبب اد :ةيئات نب الا باصاق نوال حل شمرلذول ل ساؤما نطمبلا نم سازاب نيذلا تندلاو
 نيو ءدسواسف جالا نع بورضملا ف لذ ىف دوست سد ءلشملا لضا ننسي ارزغف والا نطبلا ىف تاب اسال ىل زن مس واسلا
 رتتلاطغص ل شم ررل نيش او دا نع نسبي از رصف تاني سسسو نين يضل نسل اننا نطسبلا يف نس ازاي نريعرف لوالا نطسبا نس لسا ىف زن
 /ازابانمجوف تل ئلا نطبلا نس مهم نيل نيتنبلا..ضقاو ءلطس ا ىف اظن كن يسضما ارب انلحج رع ارث تايه و رئي ام نيينبلا باصاذ
 نيالا بيع (:وثو وسكن ينيلاو وست بالا باصاق ندين ل ازفح ل شسركردل نيرولزم نيينبلا باصااد ميما مستر يشب انبا خارلا نطبلا نم

 [متلطسا ىلا اير مك مستغلا ىلا جاع لف نيتي سساذلا نم |هئازاب نر حوف حرارلا نلسبلا نم نينا لئس ا ىلا نر مث تالشخالا مل سورفرخ ىلا
 تنيلاو تس نب الا باس اذ نيالا رنرح لشمال نينبلا كيب بيمن ىب قاربت ايهلعا رضا ايبا هايف نر يوف سداسلا نطبلا ىف

 نمي انيطعاذ نويل ارغب شسوي يلام |زهستن نت طلو تانن شمل تسسلا تاانبلا اف داب حيال ف انر جد بكور
 ىزالا مدي ا نهستن يتب وانبا سمائل[ طبلا ىف مضاأب :رموف عل اا نبا نم نينبلا لطسا ىلا انني أمب اناث شمت مانيلا ورشسم مل

 و نبا نوينبل اولزاب يف حور قو سداسلا ىفرعزذ ىلا نببالا بسيصن نحفرو : سمن يشبلاو دنس نب الا باصاذ نيش الاطنح لشرف مرشح ايثاوبب
 [نمسفر يطب وانيا حيرارلا نطسبا ىف اللا سلتا ت انبباداذاب ايبا س م انلا ىف انهو و نانا تننبل او ةجئرا نلب الا بساصاذ ايبلعامرييضن مسخ رني
 انياسداسلا نطميا ىف نوتنيل ارازابانرجوفسداسلا نطسلا فعرف ىات بالا بيصن |ةعفرف عنيا ن ئيننل او طل بالا بباص اذ نسيلع تسلا ىنعا ننيبيعت

 ردن سسدسلا نطببلا ىف عروزعلا ازاي تفداك ن يبت ا اماكراييضالا هز (نحميا ذا هرماو ىشدإلاو ناننا نيالا باصاو امنيا | مسض اني و

 ام فالتخالا يؤ حقو نطب لوا نم هع
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 مما يدل و مربهاو همم يمنا ركن 010 جس ا ينس ناتج سم مبا
 هيلع ةيسقلا لأا-لصالا نم فصلا نخاي ىلاعت هللا همحر لتحم كل نكد

 مالنا كا

 - تنب ٍتلب نبا تنبو تنب ٍتنب نب با |! كرتاذا امكعورفلا جمد لعلاو

 : ةسوضلا كنب ٍتنب نبا تنب قب
 . مب م نم عمتو نم ةلثسملا نم

 سايتعاب اًءايسا عو غلا نيبلاملا مسقي 3 ان للاعت هدا همحر فسوب قا نع

 قى ىعا فالخلا ىلع | لع لاملاوسقل ل لأعت هدا هصير ليغ نعومه نيا

 2 قنبل بس تعبرا ل وصالا قعم ضلك نعي ايتقاب اًعايسا قاشلا نطيلا
 سلاما ىا

 ىلع م سقي نيتنبلا بريصت وه و عابس ةثلثو امد نِح بيصن تنبلا نبا
 نبا ذز نت نم اهوا تلزن نتا

 معاو بم ش.ُلا تانبلا نمل كلذ تانب تنعم اذ ىرخا تاني شلل اسمو ثانب راك يثبالا نال مضارب رابثساب اًابسا] نحل
 عر وزول او عر ابتعاروب نيالإميصيض ناني نبالا عر عوز ناعنبد نب ن نا نط ناكل اق حلل, نايس نيتي نئ لعد
 اسرق تدمع يلا تبا لا ناعسسد بالا لا لالل ياسا مب عفرين نيش تناول ومر اها نان نييثم ا دعا نو دنا



 هلي<

 بينو نبلا تنب نبا يدب هين فاشن تلال ١نطبلا ىف ىتعا امهُنَسلَو
 منيا زن انا نجلا لزم ىذلا نيالا تاذا/

 نم دلأسلا حصت ماما كابلا تنب تنب ىنيالرخألا فصتلاو هربا
 16 0 اب تدل انا نطملا ىف نازل نيالاوسد

 نع نيتياورل ارهبذتلا ىلاعت هللا همحر لقحم لوقو نيرظتعوةين ناش
 م لوا دوب

 كارلا هيلع ورم ارالا قو ةييجا5 لاعت هللا محي
 6 د

 موا دأ تآريغ تيبررتلا تاهجلا نوريتعي ملاعت هللا مهمحد انؤاملع '

 للاعت هثداضجد |دقحمو عورفلا ناديا ىف تاهجل اريشعي ياعت هدا هم

 نبا اننب اّضيا امهو تنب يذب تْذِب كرت اذا امكلوشألا ق تابجلاريتعي
 ؛ ةسوضلا «نطب تذب تنب باو تنب

 مر منم معن ىف بوت نم لمحت لسعد م نم م, وسول.ىلا سنع ةلغسملا

 "١ غورطلادمعر اينعاب تاني حيما ندم ازب ( نأ, 1٠ غوزفلا نسور لاي ارارتعاي نيم دس تنذب

 د كم 3

 ال بالا لبق نمر شع رت د مالا لبق نم يس ١ ةرماو لك 5 هيج يع

 اةاصنالق عل ١٠غ! لاملاىارعايسا ءعبراورنعن ىرخا تت اطشم انالاد تقم اطدوكذلا تي نيت ا «ذ اننا نطبلا لحجم ىرشالا تنيبا ىلا عبد
 2 ابسالا ذل ضضنايننر ماو لك حيف شل اننا ىذلان بالا ىداستف ىقينبكت داما رعزذد ع امور ااذا تلثنا ف ىلا شبا نا سكذد

 يعد هيئات نم لسا جعتر روق حاس الا تنبل عاابسمالا لوب ىزلا موسقملا فن ىارضسل روق حط خي ضضنو حلب

 نيئنبلار ازاي انرمو تل ادن نطسا ا ىلا ناظناذاف تفرع د عبس نعى اننا نطل اوم ىلا تال صا ىو يتسلى لعمل لسا ننال كازو
 ثا فويس يتبل بيهن تنبلاد نيالا ىلع ا ريع مضي نا يجدد نين تراماشو .والدرع شالا اغا ارلخ اً ابا اننا ل نيل

 ىب سيئ انثى ندلا نبا تن قش ام انيطع افرع ار اراص ل سم ا لصا ىف فصنلا جزر انيزغد عرايس الا فيش يكرس يحيلا)فعنلا نك انا
 ا "التلال امها بصف : لئلا تنب تنب ىبا اني او اميبا بيعت بري لث ص ندلا تننب نيا ثني اننيطع اذار بسيمن
 فلا نبا تنب قب بيصن ىب ىتلا حيئارنلا برص اناذ ةلشسملا عمت |رزمو نيرو ينام خلبااراوشع سيدال مسفر عانرنمفاستلع
 عوامل سف تس صن ايناوب ىذلا بوزعلاف تنبلا تنبنإإ تنب بين ىلا للا بعوامل ىؤر شم ترميم ن دن ىف

 ررلاد قف اكلا ف هركؤ ىّغلا_هدعو لق اء ءظنأ | ةمص و لكل ينم زيي يصيف بو وزصملا للؤ ف تشل |تننب تنب ىئتب !ابييعت
 حر ززلا سب مرو ضر ق صم ا” ايام يلع مزراوم تما( لمو شمل ا ىلع رييستت كسول ىلإ لق اوراس ا الاخت حام تاالار افلا
 مس ف لءاسباعورفلا ىلعرلاملا راس عروزلا نامبا ف تاميارتجبا قلل ا ةايككد ناوالا ع فتصلا ناي نلت نايبل انيفان نال بست مئالمأ

 يخول عاف /نيتوز ثريو تادرس الرع ىرخا يبادر ىلعو عرش ءار وامي امرا .بو عينا وب د تع نيا ٌتاورلاىرعاىعاز 1

 دازبإ تامجلاورعتبد تنعم اب لاب قاس الا نا تادملا نيت ريف نحن ام نيب جيس 0 اد نامازنو قارعلا خاتمة غارب و تادبلا ف
 يرال ةرخالا حن ماو بالةوخالاكع رتل ةداماتم اهيا ورحت ام فرس ارقو يوصعلارء يق ق اقنتسالإر تحف دب وصعلا حب انمو نشير

 وزلا نار ذ تاره جلدك عيب ن ارسل رحيل هس نحن ايف ا 'ناكاذا(ا علق ان اهمال
 نْيقلاطرانالاوروكذلا لعجت



 اوت ناكراصو اث الثا مهنيب لاملا نوكي للاعت هللا همحر فسوب ىف نتع
 .نيتبلاو نب الان ث

 كامت هللا همحرلتخ ابتعو نيالل ةثلثو نيتنبلل كاكلث اًنياو تانب عيدا
 ةرماولا زن مج ايذ /نيتستلالادذ هظ

 ننكر ةنانقا يدار لا اوس نير عس و يناش ىلع ههنرب لابلا مسقي

 ات نياللو أمنما لبق نموبسا تتسو امجمبا لبق نم يس شع دس

 - هما لبق نم
 ل تابياودارجالا نم نوطق انا معو كذاشل ١ فّنضلا ف لَّصَق

 ءاوتسالا |ننعو ناكرتهج قا ثم تملا ىلا ههبرتا ثاريملابمهملؤأ|

 5006 !بانميىلوا دارةالارقا باكىلوا ويف قراوج لدي ناكنمفأ
 1 ثدراوب ريلآ لريال تم

 ليضفت لو ىرصبلا ىسع نب ىلعو فاضخلا ا اجا دا لعدد

 مة سلو مهلذأدم توتسا ناو ىتسبلا لع ناو نادرا ناءلس نا لسشعملا

 جتا كرت ءاكتسيملاءاصزدنيحو بالا رج نم ن ايرزغا ناني ومالا جب نم نائب هن ايذ نيت نوذ مال اما الثالت هل راي ىلع ١
 نطببلا ىلع لوا ءمسقلا نالثو نزرشعو زنيارمى عروق حل ب نين الك رت ناك نيالا لزم جطرالا تنانبلا نال الغ نم ءلشسللا|
 نّنبائرابسا شو يننيل أو ناربالاىلا ل زير عايسا ديالا نبال امايسا نوكييف ايناس انب ثسفتو نانب اميفد لأنب نالثلا ىعا ناق ىف انا

 هسا حتت رننف نيرو يي ير يعل وسلا ىف طجلرالا بزعيف وبرالا صرفت لش اد اًيايرا يشب او نبالا دع رسل ناريالا ىلا لزب
 تتاكد زيي امر تفب نم ةرحاو لك زيطع فرخ لتس خلب عيا جرالاوم ىذلا بو وزعم ا يف ابائيرنهاؤام ولدا اننا نطملا ىف تسنبلا نيبال تاك ا
 ةرماو لكفف هدم حبلا تنب قب ىلاو نس تنبلا سنب نب ىلا فرفع اغا لصت سو هوزعللا كلذ ف اب ائيززع اذ من اننا نطسيلا ىف نيتشبلل
 الام بدلات فنعلا]وق هس "امام نمد ضف ميا جنم يارد يالا بما ف عنب لك سير ان ظنا يمأ

 جن دلماو بالا»' بما جئارلاو مالا بما فسل ناو بالا مابين الاد مالا با لوالاز مديرا صح واولعْن او تارس املا تايجلاو نورساؤلا
 ضب اوابلا مابا حم مالا ب اكش ياويل ايلدم لكلا ناكراوسو مالاوا بالابج: .نم نايراوس برقالا مقيم امرد وانت ؤالا"لاىلال اوحا

 طئاسالاى واس مث ايروداونسا نينا ةلاحلا» بالا با مابا عم مالا با ماكو مالا با بسا با عم بالا ما ب اعضخبلا ناوو ثمراول اي ايد
 رش وأ اناوا ةروكزلا ف <ب نوادي ند فص قانا حم مالابنت اب نم ملكوا بالا بنام نع اذ اك اب متيارقد احتاو تيما نينو منيب

 ء اوقسا جال ةلالاو فلن نب وا كرست نولي نم فص ن الما مميت ا دداتس ايضا لاول شادي
 الا ثج سوا ةايبالل مسلسل جنن ب رقالا ناك اوس ا ن دجى نر هك تاق ف التغا عت امرد

 ما بنا نسى وأ الا باو بالا ما م1 با نم ىلوا بالا ما باازذكو (الا ما بان ىلا (الا باث لوالا ف نصلا ىف برقالا يول ارجورمر قو

 ذا مانعا وتجسا ةرهل اوه تداول لري لوالا نكل ةعررلا ىف ايواست اهنال مالا ابا تدل وا وق صك #»» تارجلا لاو ك/ز ىلع سو بالا
 ملقوللسا» لوا مولان وق ا مالا ما تنناكق مالا ماتم ثيرمرال ىذا مالا تاخد انني رمال ثرر اوريخب ىلدي مالا بلا بساىاى اد

 تايادرلان ا يوشلا حدد د امجرهتورملالا بكس راي الا اكمال اوجد انما د ىف لاقرب 000
 رمممسشلا ىف رايثعالا تنال مالا ما بالربو مال سا بالو ان الأ مزنب لالا نوي ةروكملا ةروصصلاىف قبل | ىلع يلو ن ايس يف ارزدشرببلع ةر
 ماواتف ريشا ررصلاقو وج“ 0 ا ال ل ل راب

 لع لاف لذ ىذال عيترتل ابانلثول لاذ |هنيم كرف ىو زغل اركذ ودالو الا تالخب فسداوبإ ثيم لا ايلرمزرولب حسي الرساوؤلا رابجالا نال
 نا ريالا العر وبتم نم ىوقا |هدكلا وجو ادي تناكناو ءطساولا ناسفد دالوالا ىف ملي الار لو لوعملا تاغ ناووبتل امرت عوّبملا

 0س ا راونس لان حسبع ا!رعبلاه غلاف مك اهرد ىاهع



 ا
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 ننام هفص كتنت تّوفلأو تراوب نولي بلك تاكدا راوي فادي نمإ

 08 ةفص تفّلتخا نا مون ىلع نعني ةردقلا ةروهةيارق ثنو
 يعش الرمان هناجر تان مالدي ا.

 ثاو لّؤالا فنضلا قامكتفاتخا نطب لوا قعلاملا مسقي مهب نول دي
 ةبارقل ثاثلاو بالا برصنوهو بالا ةي ارقل كاتشاب تفلتخا

 منبارق ترتاول امكمهديب سقي ر قيرف لكل باصا اممرقالا بيصنوقو علا
 كلاّقلافنَّضلا ف لصف

 دل ىلا هكرق ا تاريملاب مهل وا ىفعا لّوالا قنلا فرك اكمبف مكحلا
 ١1 نيالا تانيدال هاد تانبلا دالدا ا« ووم

 ا |ىوذ نلو نم ىلوا ةبصعلا لوف برقلا فاووتسا ناو

 .ارهألاورثاو بال [هنحاو | بالواماو بالأم هالك تخإلا تني نباو حال

 ب ل املا رمال اتاكولو ةيصعلا,دلوأهنال حلا نبا تنيل هذكلاملا بال
 / خلا نبا وب يذلا

 00000:”©ة">ة“#«#«>+ءو ل

 ولالا ةروكذلا ىف مم نولري نم فص تقفت اور تصل امبالا ما ما ما باو يالا با با بام )ب اكثسداوإ نولري ل نحس

 .. ١م مي لرملا فص تالّمخا لأب وصي الفري نايلري منن ن اريتسلاثنلا بكذ ىف ةرجلادرجلا ن اذ شيداول ابدالدالا مس لام فركذ اك
 ىف لاذع يطال نم لشسركول علا ناب تاني طا غلا زب امام لامست بيك ماب بارعزتدمك

 لص والاحسان نا لح نما غامق قوه اء بالا( با مال ضلت بالا(! با الد اذن اثالثا لاثنا تاذأ
 دال مالا با ببا با ماو بالا ب لا ما بلا[ اكرجردلا دانس الا حم تب مهتبازق ىذلتخ ناورلوف شل ٠١ نتن اط ثمان اوروكذلا

 ناك اًمالئالاملا لحج اهم اقم نوموقي مالاب نوادي نيلاورم اقنم نوم قي ب ال اب نولدي نيذلا نال ل زو مالا بنود لة هك
 رخألا ب بالا ماما باسيبا لبق سابعا ناس اذ ناربب تسي ا بال ناك يرف لكروت ن يحاك ا بام مل قحط” نيد! كر
 0011 باكا لب نيلاو بلا بانل ثنا ناسا ناب تيان بابا اك ليان
 ةلباضلاو ةيارقاواحتا ف فرغا» س ايم ىلع مالا يق ىوذ ل< شسلثل او بالا رق ىوذ لم نانا مشيى الل منتزة ق

 امل لالا ستيل زاسخا نان ف لتفوا يرقلا تب نا ادا لالا ىفعو ىلدا برق الا ن اثنا ىلخن لوا يحرر ا ءاونسس ا كاتب نومي نااادا كاي نا

 والا فنصلا ل اى اللا ىعا ىلع اما سقي فيا ناو ع ورطنلا نوير ىع مشل او لوصالا ءىغص ملا ناذ ثردتا ناوانأ انركذ اك
 بال الا تنبو قيس خرالا نب ل انلاو كوالا زؤ تم يفر صيت مال ةوفالا ودان ةرغلا تانيد تاذالاد ادام تسل اننا فضلا وق جلع

 حج اشلاورسنبو مال حالا نيا نم ناو خيب اسلا امّبنب و بسال سخالا نبا سداسلاو سمائل || ينو ملا سمن الا نبا عب ارلاو شل اًئناو

 مت ادد ءاوتساا يناثلا ةلاحلاو ئساولو بسرقالا (دعتو من اهدد تواهت هالات لاملا لارتا تس ماواول ناد اينبو (ال سخالا نيارُس امئاد

 ىذرلو كة ريععلارلو (دقيف ملا ىذرلو ملعتو بحل لو مشب ن وك حم حمم ارو راوتس ا ءشسل لا ةلاخلاو ىرق 2 مضيف يعحلاوالوا منول 2
 راوسلا نع مير يشل اولا نوت لاما انها لعل ل ةلماص تاظشاو مأ اصرو ءاوقسا ارا راحو ملا
 كنالاسنن تيلالامجقارة هلل ال عورفلا ىف ٍلوضالا تامصورعت سداسلا ل اجلاو لولا ف غرو ئورطللاهدعرا رع اريسمائلا ةلاحلاو

 تا ضرنلا بحاصرل و نال ثراول ارلوف لقي مو ربععلا لوف لا انا رييمحلارف ل5 حلأل_ » بلا اال خرلا تنب نبا نس لاا

 ْ زيرو  ايعارتجا دويصت الطور ىبامد ل اننا نطبلا ىف مترلا ىذرلوو طّمف تاوغالادالوا نم لوالا نطل اف ضفلا بحاصرل و ناذ جرلا ىذ دصرد ف

 ١ ثيراوب لكلا الو الرلذ ىذلا ل اشم ا الئ شوف الاو ةروكذلا ف حسع



 نا نيالا إبتعأب ىلعت هللا همر فسول ل نذع نييشنالا اًقح لّكمركلل

دضلا نك لوصالار اتعاب اذ اصنا ايهندب لآملا لاعت هثلا همحر ستحم سعو
 

 ا ةياورلارب اظل
 اب نم هنليجم لدع و مد سوسو ىلإ نع م نم ةإت سما

 ال تخإلا مال خالا
 تننئيب ْ 1 فنيا

 ةليكانوعإ 1 ّ

 را ا )2 نع فنزل و مد تسول ىإ ازرع *

 ايصعلا دالوإ هيك اكوا جرب سلو مهبذ سبل ه برقلا ىف اووتسا ناد
 ربعي ىلاعت هللا مسجد فسر شل راما دالو امهر ضعيد ايلا دالولمهرطعحب ناك

 امتعاعم تاوخالاو ةوخالا ىلع املا مسقي ىلاعت هللا همجر لتحمو ىوقالا
 ابك م هعورذ نيبوستي قيرف لكباصا امف لوصالا ىف تاهجلا و عورفلا دلع

 و نينب ةثلثو نيقرفتم ةوخا نانب ثالث كرتاذا امكلّؤالا فنشلا ف

 ةوضلا هناك تاقرغتم تاوخا تانب ثالث
 ا يف ايخالاو مين لعلاو رين ايعالا ىا

 ١١ هالمجت شع 9 ورم نمو من تسول ىلإ نع م نمت سسملا

 وو

 رمال تخا بالتةخا رمأ بال تخا رمالخا نال خا رمأوبالخا
 ريل و يوت[ ّْ آ 1 :

 لد تلد تلي كتملد ت7ينزد فيرد
 ل كيإ 0 ا 0 044 2017 ةازعسل م زم نمار مولان

 ا" طق (مال منحت اعف بال مشخبو ماد بال مضخب تب نيت وكلا ىلا ةوغالا ملام نيس حنا
 دال باي ىف لص الاو عروزهلل ثيزرملا نالؤلا ني لاذع لسور لل وق حل :» جرلا ىزرلو جرو فر وصتتي زئاذ مريصحلاءلو تى الخب
 هرجتولا عمت مب انعم ف سيلا مب نحيف تنل ىف اش مذ ىل اعترلوق عبس و صنلا حررعبن لولا يف ازد لن انا ثنا لعررملا ليفت
 راوقجلل_٠» ةيوصحلا قتلا قالا ىلعرلذل سيف لضنعنف دي وصحلا نعم رع اد ىلع ماعرالا وذ تيسر ياو اني يطل اي نوري الا
 تيل ثرث[الا (أ تافريلع تالا ل ضفائر ليال 1 ئسشالا عرلزلا لضغتلال ةيورقلا هزي رات ايو مالا يارب ثوري ارم اقنتسا نال لوصال ارابتعاب
 . [| رافال تخالاد (ال حالا ودب ىلى اب اًايتعا ىواستلا نس لقا الذ( ةرخنالاو تادخالا دالوا لفى انبرب هلع مالا لضفت م نا مالا برم
 غرلا نبق نكت ايععلاو لوا ملك رق حسك خرا تنب نباد خدلا تنب تنك عشرا ولوق سلس." ىرلثلا ىف نايونسم ن ينط

 ىوق الريق وله 7 مال غالا كتبك ئزغلا بايماد لوا ماعجلو ماو ياللا نبكت ايل االول مخ ناكوا بالواو تما
 كسا كنب كنث طيّوف (/لوا اومف با اًمارلصا ناكن ممل وأ ءاو بال خا ذلسا تامر نفخ هد يطص ىلا اق نشرب لاب يقل ىف نعي

 ف تامجياو لق ل »ل يفعت كييعورم الكم الا ارض | نناكنمث ىلوا بال اال! ناكنضازأو بال خرا ثنب شنب نم لوا ماو بال

 وعام لكي ىملاوب نعل ذب بلير امنع لصالا نال ائالطصع ورب ناب لمح لوما موك نى او تار الاو وخال بد لولا
 . ا" ثنا ىلا اذبو من تامل ىف عواد عداها حم م داو عفو ىذلا ف اللا ىلع عسي نحل لوا فنملا ناك ق هك



 3 نايعالا نب عورف عردب لآملا لكوسقي قاعت هلللا همحر فسوب ىلإ ننع
 لوس وي هلع د * 1

 سيثنالا اح لثمركنلا فايخالا ىنب عورت سيروث تالعلا ىنب عورن نيب
 م1

 حوف نسبلاملا 0-50 هللا هجر ناييخم ننعو نا ديالا ا اقايبأ
 2 م”ناضالا نيف د

 ديب قأيلاو ةمسقلا ف مهلوصا ءاوتسال اثالثا ةيوسلا ىلع فايخإلا ىف
 سلا اقلب

 ّْ هزل طنبل ءقصت لوصالا ف عرفلا له ايتعال اذاصنا نايعالا ىنب عورف
 2 ا

 رابتعاب نيبثن الا اقح لثمركذلل تخالا ىدلو نسيرخلا ٌفِصتلاو أهيبا
 ف 7 قابا كذذا ده

 «نمهب نيقرفتم ةوخا ىنب نآنب ثالث كرتولورتعست نم متو نانيالا

 5 سوصلا
0 

 مهال خالا بال جلا رئاو بالغالا

 : ناضل نبيا تبا

 أهلو هبصعلا دلو اهنال قانت الابرّماو بال خال ؛ نبا يذبل هك لاملا |
 با ىققلا ٌةَّوِق ضيا

 عايد ارتدهل

 تنبو نيب (ماد ببال تالا نبا ىو ًابرال اما لحيمتب ةوتد مريع ناييالا نم مرف تش مئاذصو عرورطلا نالبا ىلا نابالادابتعاب
 بالا: ةؤقل مادياراثعاب تالحلا ىنب عروزو ىلعىاملا سنن ايعالا ب حدر فرج بلل نورخآ عير ماو بلال تالا تنبه اكيد (راد بيسال الا
 لاهل متين العلا ىئب عرور رجول ل ناو بال تخالا تنبلر فا برو بال ع الا تبل فيدو بال تخالا نمل نااعيداعابدل ايا من لحج
 الف النار لق ريحو اراد زيي وسلا علو مو ازا مث اوتس اللوق حلل ٠ ةحبرا نمو لشسملا بت ناديالا راش ابان اما دا تايجالا ني وزن

 ا" زد ىلا لك ين حفر سف ايطالا الل تسلا ضانو دلت الث تش الف مال نانخا كان ناك نانا يؤ ايالا تخالا روف ىف ددعلا
 ىل ناميالاد ايار لف هل بسيعنلا  اباخا ىداستن نيولا نم نيس اك ياو بال تخالادايتعال اندوربتض ارابع القل
 لصانال عمت نمرلوق تكلس ١ نايعالا قي نوب نال تالعلا ىنب خور الو نييرفلا نيبذب لوا ىف تداخل مرعل عروزتلا ناب
 اهبدامنمتخال تنيعم انمشخالانيالدعا هد ماخيس ل خرالا تشد اينسدعاو نايعالا نب نانماو م.م تتسمالو ريثلشلا تايخالا سل امزمرهاو يشل نم دما

 ةلغسلا لصا ىف نيتلش عا انيرغد ثامن ايعالا نب س فرو فايخالا ىغب سر نين ن كا لثلا لرماولا متنا لو نوتنيكتن ال تاني شمال
 ناكورعاو مننسرماو لف ظلثن اهف ءشلشلا ىف هانيرطدما ءدهسملا لصا نيف ايجالا نب ناك لحسم ا امنه حس يوت ت راصد اًصيا لوب و
 ًطخالا تنب ىلا اًرهاوو تخالا نبا ىلا ند او خرلا تنب للا :ءشلث اهنماتففو تس تلصق مرا ىف اهب يزعم نانث ا املصا نم نايعالا ىنبإ

 بال منجي قتب نرسل وق حلل” تلاثلا نطمبا ضلال ننصلا ىف ةرقس لوصالا تناك اذاامذ عرش لرتلد لق
 ريالا ةوق ايا املو مال غرالا نبا تني ىعةمرتم نوكتش ماو يال خرالا نيو ىذلازيبععلارلو لوق حك »٠._ مال مطعحمو يال مدضحاو ماو



 8 ْ ١ ىاوسلا

 عب اولا كفنّصضلا َث لصف ٠ ماو بال خلا نبادجمو

 |[ محازملا مرعل هلكلابلا ّقحتسا مهتم لحاو درقتا اذان مهيث مكعلا |
 و لاوخإلا هاما ماعلا و تارعل اكا نحيت.م ىهتيارق زيح ناكو اوعمتجا كاد

 ثاريملايف

 ١٠ (مالا بناايي نم م اذ |رسدماو يناج نم لسا نولي نأب 0 2

 ناك نمم يلو ارّماو بال ناك نم ىنعا عامجإلاب ىلوارمهنم ىوفالاف تالاخلا|
 ١ وف 7 كناجنم قا نيالا قنا 1

 |ىوكذ اوناكت او اثنان وا اوناك روك رمل ناك ن مص ىلوا بال ناك نمو بال
 رقال اهالك ةمعو معكنييثنالا ظحلثمركن ألذ مهتبارق توتساو اذأتاد | ربيت املا دير نم ىوفإ بالي نال

 اًلثَكم مهني ارقزيح ناك اورمالو ا ٍنالوارقاو بال امهالكةلاخو اخد
 يال ةغورماو بال ةلاخو اال ةلاخورقاو بال ةعكيارقلا ةوهلرابتعا الف
 ةددالا بيصتوهورثالا بإ يقل ثلقلاو بالا بيصن وهو بالا تبا رقل ناشف

 ال مالا بالا هتياق نم

 مهتبارقزتح صّتاول امكمهنرب خَسَقُن قرف لكباصا ام ٠

 بالدا نول ملا تاني يداوم مدالواو لالا موب احلا فصار حل » بال كللا نبا تنب لع هدم نون م الاو ببالا ب امنا

 ءال ذو مالا نم بازاوخا تلاع ال او مال ةرجلاو بال رجلا و يول ,رلا سل لاو ىف الاد لولا ق نك ىف نعمت لولو رنمومتلا ىئا امجد
 لالا بال ةلالاو سلا لال ارا علاد حم تلاد نما د مال لاخلا بال لاؤلاو نس لالا خللسم او سداسملاو سسسانلاد بسال مج
 دامتا لو الا لاجل نازنل اه جروكزملا و رزحسلىا ملو مترعي سوم: دالوا ىف لب برقل ا ف ةهددلا تدافت انبب َناَيالذ الل ةيصرال ويف مال

 ااعامجا حنا ولو ىوقالا مقيف رماوا تسيل ىلإ موب نراك وولي نك نب قرت
 علانملا عمت. اف نيد التل لاو مالو بال تحل ىلع مرت اضاف .(ناو بال حك مال نم ىل نال نم( الا بال نم ىلع ني دلال نم(

 هيئانلا ك املاو مالدا بالوا نيولبال امج الكل افو لاا مال ام الك لعو تك ئنالا فعنم ركذلل نارب الا ىلع مسي مولا ىف او ونس ١اذاو م الوابل
 لاو تمتنع تارولق ثلا مالا يقلد ن اننا بالا ارفف م الا مج نم منعحبو بالارجج نم ظعجب يزف تناك ناب تم ىالتخا
 ىلع قش للا مدي ال كبل لاخلا ىلع تقلا ةلا منت الف يي ذو ري هعةمجوف ىو الا مدي الو لانو لالل انزل مدلف
 اعانركذ اذا خف الا فصلا دال هز قذالا عضو لزذلل تين ايا ىلع رج لك افجر او ونس ١ ناد او هرج لكم ىلا مديل اهاو رنا
 درع نمو بال نم ىلوا ماو بالدرخف ناو ارك ىوقالا نولي نا نمب قرف ل سي اناناوااول ار وكذملوق حلل »تم [”وريعب سنون
 علافو لاف نمثلريلابىلدا باد بال لانلاو لالا اذلو ايارف ةوقش مال متوزدمت نم ىلا بال دعو ركل املازرتش ف ىوق امن اذ مال د
 ىف نإ تم رعلاو رجلا نالؤلا عك يالا زم لركن رف يق تل ٠١ مالنا اذا نس ىلوا با ةلانلاو الاد (مال كاد لاذ ناد بسال
 تانانلخم ا وقل !ماييتج نارب الاي مستقلا ىف ةربحلا: لصالا قنا مو مالا وم دصاو كالو لئلا لصا ازا بالادب ىذلا لصالا
 قوق اومب نم نولي اله |ررنيحف نفل نيب ايف ياقلا ةوتلزوق عطس »مالا باج, نرخ ععب يزف الا بت اب ندمت يرق ندي
 0 ا _
 رسلان لا ميرو كس ٠١ تالالا ىا مالا يارقل زنود تاملا ى ا بالا قل لاما ائلشن ملل اف بال امد ماد بال ملاذ نمعم
 | تانلثلا مق ماو بال تالا تورت اذاو مولا ذل تدار جتماو بال ةلاؤلازلد ىق امير رث نال وتل ازركروكزملا لاثم ا ىف ماو بال
 ابتعاالن لون اني الآ ةيارقل نئللا ناي ركحلا لق نان زيبوسلاى ع نشد تملثلا من ماو تال تالاف ا ورقناف لاولا انو ري وسلا ىلع ن بيج



 تاريمناف ىاوسلا

 مهدالءا قلصت
 |قاوهمرقا ثاريملاب مهملوا ىنعا لؤالا فنصلا قرمكحلاكمهيف وكحلا

 نكرمف حبت همهتيارقإ زيح ناكو برقلا فاووتسا ناد نأك ةهج ى اكرم
 زيح أكو تب |رقلإو برقلا فاو وتسا ناوعارجالاب قوأو مف ةبارقلا ةوث هل
 او بالارهالك ةثعلا نياورّوعلا تنيكىلوا بص لإ نيو !ًنِجتعمهتيارق

 - راو بال أه نجا ناكناو ةيصعلا نلو اهتالرقعلا تذبل هلكل املا نالوا
 . اطيريملاو ايو نيدولئلادخاك

 03 ناسا >الع سايق ةياورل ارهاظ ىف ةيارقلا وق هل ناكنمل ةلكلاملا بالرخإلا

- 

 د

 م داو صييصتو مكب نم مس داوي لق حل: لاملا عمتى اي ناد: يرقلا ةزقراهتعابد ملاذ اذ انمالانلق يرفلا ةوقل
 ابرد دطساوإ نولي نمل داننل تامجل اد دارج لااززلو تاوفالاو تانبلادالوا تال مسدالوا اولا. لائناو لاو ملا لوانت مرحلرلزلاب خيب ارلا
 (دضيف ةصررلا ف مشدات والا لالا لاوحا نارتو حيارلا ف نصلا د ازوا ىف ملغ اد ىت مال متلا تب اا تلوبالوا بال تلا ثني ممكت و
 االوااللواو رسقلاد الواو الوأ نمملوإ يمس لبلبللل_لط- ءىساادالواث جر ىفولو ورع لحي را

 بنام ن وا ثيملا لإ باه نم اوفوبين اب مبا زيص د احتاو متر وراوتسا عرف ناَرافاوتلادالوادالواو ل ال ادا وادالوا نس لوا كائلادالوأو ٌائلأ| |
 قالا مىّديف كك ذكت الافدالوا وا ل اوفا ال ةادا تاقزعتم تامعدالد اك امد ىذدالوا وا بال متت نبو نيولال سبل يعلو الوا موك حمرا

 اًنضيا نيوب الرخا مت ضيو نيولال معنا موق اووتس ناد مال نمث لوا بال نم بال نم ى وا ني ولالا لصا نضر نيم ارر ىف اك علجالاب يرو

 تنبأ ة وق اووقسا نابصحلا لو مدي مر ىذرلو مدعتمو ءييعحلارلو مدعحب نوح من رقزيصوائاو منبر راوقس اء الا ءلاىلاو متن ى أسف
 عيرعلاو بار معلا ناين اية افلا اذااءا بم الاناك ذاك تيصحلا لو معلا ىنب نومك رجلا نيا ىلع موتر محلا س نب قوش رن نبا حم نقش
 بالآلاف ىلع | ايق ديم ل ص الا نوكو م د وريف ىف نحمي عوترلا نم ىل و انمدب تبل غرق م وريف حمص نك“ عرترت نالر يب ىلع مرقم اهشبا ناق يوب
 نمار ءل صالة بزرقلا ةرقوببد اري حملا بصيتبرتو مالا ما ىنعا تراورلد اهنوكح م مال ءلاف نم ىلوا سول مالا باومإ د متد ىذدلو امن ول حم اهشاف
 مرسلا ىذرلو رضعحب وريرمحلا لو رعت نكح مب اورزنيم ن المخا عب الا ل احلاد ثراوب د الدالادهج إير يم حم عورتا نس ىلوا بالا نم
 هزي باه محا ماو بال لاذ نياو ماو بالم تني نث لب كلاب ف لشس ديري لاىواتنفلا ف ضن ايددلا ف لاق لاذ نباذ باللعب
 قله اورذكن ١و ةيادملا بحاصريلعو لأي اركن تملا نروكدملا بو لاؤلا نبال تلا تلا ىنب نيل نا ةيباورلام التم صحب ل حج اربؤ تلقا ءلثسملا
 ىويشلا_يلع ولا ىف لحجتو رييمعلا لو نري تلات نبل لكما ناو لائم نبال ئتالناياورلا رماني طردلا جزر دس ىفو نا يد اوركلا حررت بلاو
 اهيرّحملا نا ةيرماملا ىواتفلا ف نال تصالئلا بح اص رسلعو تارمملا ىف سو لتي اور نس ارت ياور تنفاو ياو سمسا الا سمر ياور او

 كرينا نال اذ ءلاَذ تنب و ته تنم رلا ىذدالوا موك م مب ارقرمج ت الخ ا سمائل ايلا واتم اور ىف بسب زملا لقنل رمنصول نوتملا
 رحم لك فرع اا با ءلاولا دلو ىلع وسلا رجل ال و نري الف يالا قوق يقلل نيبربتي الو مالا يرن ىلري نمل و بالا يات

 لاملاو مَن الفلا نطب لوا ليو نوطبل رون حم يول او ةروكذ ماوصا فص ئ التخاو مرد ما طاوتسا سواسلا ءل احلا اذ ابا
 نتا ف ةريمبل ىلع ن كو من اذ تل نفاد لوالا فشلا ىف ا/عرورطلا ىف لوصالا تامجر ابتعاد لوص الا ف عوز اورهرايتعا ءنم لاو دعب اسلا
 تنب هارشنب نياو ءرجلا كنب ثني نءل وا اهنياوا نقلا تلدف دوج ربط نسوا بالا جبن م برقا ا ناكر اوس ناك جى انسة حل »
 ىلا بسرقاامنا نم ار كؤامل اشفي نب او كلا تنب تني نى وا امنيا الا تب ب اداحتا حم الوب نم مسرل اف تيما ىلا برقا اهنا ابا
 جن لك ا نولي نابانتملوق حلل سدرجلا تالننا حم يبرق الادوجول سكح ابو: ائلا دال و اوانوا نمىل وا تملا داو كلزكو متل تيما
 ميفف كذلن اكاذا اذ ةبصعرلو ىوقلارغ نولي ل نا طنب قوقل ك رتل سل نم عاجل ايىل وا لوقت اما توج نموا ثييملا با
 ”نعاالولخ ميو ناو بالرجل الولف شف ن اف ماو بال ةمتلاءلو لام اف تااقرطتم تاعدالوا ند كرت اذاذ ىل امّتدسلادانن نا ىف اس اك الغ
 الل ناكن م ير عاو بن اج نسالدالادنعو جردلا وات لكشا نال فلو تاررطتم لا تال ئلاو نيزعنملا لاوخالادال وا ف لاهل الو مال
 وربما نبانودؤلا ملا سنيل وق حلا. ةروصعل ا عمي نر الل نفقا م |ورالا ىدؤ ىف كي زل در وصحما ريح ىف بال ناكنم م



 د ىهوحد ىذ لو اهنوكعم بال
 اال بالا: نج نم ار لص ىلا وياص ثايب رن مالا باعد

نم ىلوأ ةبارقلا ةوقرهو هيف ىند مل ميجرتلا نال ةئراولا
 ذ ىنعمل مييجرتلا 

 نلو أهزال بال معلا تّنبل لكل امل ا مهرضجن لاقو ثراولاي الدال ا وهو تريغ

 . [دلواهنوكعممال لازما نم بارقلا ةوقي ىلوا

 ف 1١ 5// ازرع ةيادد ىلع اني حاملا صحب ىا اكدوتملا لاشما

 ةوقلرابتعا الذ مهتيارقزيح قلتخا نكلو ب ىقلا فاووتسا ناو ةبصعلا
 الانبتل . "ا" مالا بنا نموضعحلو بالا بناه نممدشعب ناك نأ:

 اهنوكعمرماو بال ةعوع سايق ةياورلا هاظ ىف يصعلا سلول الو تبارقلا
 "بال ةلأخلا نم يلواب تسيل ىف نيتؤجلا نم ثراول,سلوو نيتب|رقلا تاذ

 ١١  0و 2 5 .٠ لارارمعلا وا همس ” 05

 دلو مث هبا قلا وق منيفربتعبف بالا هبا قب يي نمل نيشُلشلا نكلرمال
 ا .٠ ف - )ٍِي و وو

 ىبا لسعر تبارشلا ةوق مهيفربتحت مالا تبا شي يني نمل ٌتْلثلاو يصعلا
 ال مالا( اهم ماي

 اراك نايا ظ عم ىهرعورذ كايا ىلع مسقي قنرف لكب اصا آم ىلاعت هلد| محرر فسوب

5 
 يآ

 اعت هللا هحر سشحم سعو عوزفلا ف تاهججل ا دلع

 دابتعاب نامترو وق ميبمعلاملو بناه ىو مال ملاك مامرالاىدذ نم اهن اذ رجلا ت الثب تايصعل ا نمي لوا ماو بال متلا نافذ
 ىو ثراولادلو روق جلس ٠١ ايزي  التخارزعرتحت ناو ةوقلا هزير تحت ة لا ىو ات ةروص فل رص امتار زعو حلاو ورب وما
 | حليف لصاو نحب خأ ىلع وظن عييت ىا عيبترتلا تال تين ثلا نم لوا ىل الا كلاهما تناك ناو مالا يا تالثبتياو اهئاف مالا ما

 لاه يخيف لصااىل از (ىل ريف لض اىلا ثرراول اب عالطالا لوق حلال بالا جنم تيا ىلا امم ائينال ىدالا لاحلى دلصاعلا ةزاقنا هو |
 الخلا اشال با ملا تبل قل »تيم اماما ىب قلاامضا ىف لب لاول هزي ىف . لص او تسيل ءشارولا ن اذ مالا مج نم ىب تلا سيث ملا
 رواش او مبالريملا ياو بال تلا تنب نال مث هاند يق امرديقم لانميدوكذملا امبالا بكذ ناملع ئبب نمو مترلا ذر لد دا ملا نيا
 ئزلا اثنا نم ضباب فلا ع امج الاي ىلوارتمتلا نبا شا عبرا وْ مسيل كلذ حم و بالا لبق نم امن وكلى تم اريج برقلا ىف

 ناكب الامعد اد بالرب ل رتاذانلاىرتالا عال لصالا عرف ىلع حتما لصال عرف جرت نلاذل نم ملي اب ياورلارباخ كلر جر
 ملو نم ىلا (ماذ بال ةمتلالو نوكيالن خارابتعا الئرلوق عل » تلا نب لع معلا ثني حنرتنا بيا ىلع رجلا نود ملل كلام

 رابتعالا ممل (الوا بال ل ئلادا لالا تنب نمىلوا ماو بال متلا تسب نويل اززكو ةبزرقنلا ةوقلرايتغالا محل الواب الل اؤفاو ل انما

 مةلق كك نوف تازدعج“ةراساو تعقد حرم اراب ناذ الاد بالا ىتمج مى نيت نملوق حلل.  ةبعحلا نيرا
 اقل اي راص ميني وزال ننال كلذو حيعحلا لو مث ةياقلا قوق لوق حش ٠ ةجررلا ىف ىواستلا حم بالا بارق نييلرملا نب ايفا
 اذا اك عحلا لو ايناثو ةياتلا ةدق الدامر تكش رينا ئم لإ لالا نم ليتل تيل نك بالا ومد زيبا ىف نيروتم ب يعنلا تلز ىلا
 روصشلال دال تيعحلا نيلوتلانبهرلذي ل اهاد بالايدي نمترذ اء سايق ىعةياقلا ةرق ميفرعتو زوق حلل م لالا ىل امسي لا نه
 لقد نيب اجارفا ف درعلا بقتال يخمد ئسما الا سميا عين اثحلا ضن ةياردلا بحامرلذ اذ مالا ىف
 3 اكئلقوورولا ذنب ءمسقلا فلا يريح او ب ىلا ناكدل لان نات تانبلاد الدان ىلع شسوي ىلا لاوسوجوخألا بتابلا ف

 تقيم روصت ناك ذاع ئشلاورعت ازد دمدقيال انو اًكعب كم ارتب عيوفلاو روتي لأ منا شميح نع ذيباقرف هلل ناالا ضو
 تيا كلف قيقع ورنا ومتي لف ماد ياا اذ غرور روتي ايمو تلا تف نعي تانبلاو نينبلا نمد لولا وردت

 لولا” امل مشا عدم لوقت فو ءاذيو ايما نبا نقم لاقزلارسقنز رت حلخ#» (الاو بالا نمىا نم منسم ا تايارقلا ىف لَم

 .٠ كبس اسبناف لوصالا ىفاذ عورطملا ىف ترتغ  امنا تامجبلا نادت لد يسم نموت لرظف لومعالا ف تامجلاو عرورطل اوررايتعا عم فدانا نب

 مس اف لومالا ف تاما اب لور هيلاو منن لك نيف اهنوك نيل ىرعا بينو مثلا بسيعن نازي اهنا نيا ىرواو تلا نزف ىف



 تاريملا ىاوسلا
 عطس ِ ٠ . 5 هام
 قتلا ىف يكل وصالا ف تاوجلاو عورفلا ددعرابتعا عم قلتخا

 نا ضير ذاق ضلساهىلعن بالا تانبدالواد تازبلا ذا ىعا لوالا نصا ف اكلوق هل ٠١ فورذاكلا فيزعلا حرم فانك
 امنيا امب' بال كلا فنيا ىغباو بال لاذ صني تشب ف لذ حم كاتو بال مثتنب نب اني مدد بال تمت نبيا قبو بال رع تنب ىنج اك

 كغملال صا بالالاغ  بالدلاف بالكاف بالم .بالةم بام ةروصلاو زب باللافتبانبا[

 ترا 7 3 - 0 0 0 نانا ايد اباشل شل نم انمب
 عت لعسولالارزعس) ضبا < قش ' قلب“ قا ٠ نمل مالا يار قلرماو وجد اشتد
 ايس هاذا عرورطلا ىف تامجباددعرجتعا اذا مب دامعا د ناشمئاوم بسالا قير باص اي نال بلاذو نمل نم لجسم ا هزنبأ

 رت انك بال تلا تنب تم نم ناني بال تملا نبا دج نم نا اتنب تانب خيرداكق يرن اذر ىف نيشبل ا نال
 نصنلاب ناقفاوتمامب ليد ميرال ى ع نونسالا ىقع !مءاها مل مماّتنتس !الورانيا ةجلرا قرطلا ازرف نيثياكحيدالا تانبلا هزي لحختت س ةرلادرع
 ذب لف نيناالا بسجن نال رسم عرورطلا ىف تايب اورهرتعا اذا مجداعاو دعاو مثالا قرف باضا ادد نانناوبتدفصن ىلا سؤرلاورووريف
 تمل لرفلاازرذلع اد انبا منين ارارعتخ لل بسجنو بال لالا تمنب لست نه ناني او با ةلاؤلا نيا لبق نم تان نبا. لرطلا
 ريس ا هزر ىلا بالا قيرفس د قفو وب نيرا نينا ىل نظن مما سي ,ةسخجلا نسف سيئر ديب لرسم لشرماوهل هانم الو دانا

 نرسم ع || أسملا جشم انهو نيل تيراص ضب ىذا ل اسما لص ىف ابار در شتر اصر خلا ف اهجمدها انير نع نم ايت اهل وف
 حم ”دمدنعو نيتنبلل نانثاو نب لل اهنم نب اذم مالا نيرطل رس عا ثنو نيتنبلل ةرشع يال نتلا تنب نب الازهر ع بالا قيل
 لات بال ما بسس يرالا قزف ىف” تام جباد روز فل ادع ميل و فلشخا نابل وا لص املا سينا نينو تس نم لئلا وز
 مع تامع خير افؤبب ىزلا متلا لعب س ؤرفاورع فرصتخااذاذ تاع ىف انبب عروب اذ نيتك ال نيم ان دصاو لكب سكرو تاغ خب داكامج
 خمداكاهج نيل انك لال لازما بسمي مالا قلر ىف و ن اننا اهب نزلا ن يللا نضارماو نبيعلا ذب نمرو او لك تي أ نعت يلا نالوا ماد
 رصتتاذاو تالاذاف ان انسي انو روج اذ لوصالا ىف تانجو روزا رورايتع !ىلع ءءانب نبل نكن ئه نم ةرئاو لك سجد تالا
 ريدخسملا ل صا نم م اهعاامرورخأ لا ةلزسنم :تيقايلا خردالا تالاؤلا تلج دارها ال اذ تالا حير اكو ىذلا لاثلا لتس ؤرلاورو ىف
 هز نب الا نلرف خس تتم ل صمت «ضئلمو ءلأ لا لصا ىف نانثالادبسد هب درع بيرصيف نيالا نير ىلا لذرهاو ضل اوبعو
 اهنم ةرعاو لدغ ني قلب ئعارعوزفرخأ ىلا_ريعن حري و ةرع ىلع فن طك مجبو بال متل ىلا عوير لا هزي نم نانا حفدي مند عير ةخسملا
 نبات نيو نيثب اكنباروف نيس ١ لطس ايم هسناي ضن ط نالحبمد بال نحنا ىلا عبرالا نم نارألا نانا حضري وراد
 اهني ل طلال يَمسم] نايثاومو نيتمتلا بيني نيب مطل عوج اف نباكعراتنيلا تلعج سؤرلا فر حتا اهغوزذ نمورمحلا اهب ذغال
 نييلاخلا ىارغ امعادو رف الكل حجو لالا ىلا ىاو نينتمألا ني زب نم حنريو ناين سس نم مالا نزف ىو اهل اب شلشلا لوف ين ايم
 نيب اكن بارو نيلازلا لفسا ىلاظماذا ملاحي اهبددع لرتف امديعرظتسي م دنب ىنبا ىلارماووبو لالا بصف حف اؤاو ضلت لكن لحج
 نينمالاووشلنلا ىلا نصا سؤرلادرع ىفاظفاذاواملاعي ةذلشلاانكرتف موسم اول ماتسس الو نينب ضلك روج لورا اذاد نيكس سب و
 هز بعت مث, دس ل صحا ىف اهدعا بزعبف ني ايم ءفلثلاو نينمالا نيب تره دد اهجرعاب نسير رثارع يضل يب تربو: شلشلاو
 ب وزنعملا ىف تير شيد قو دلأسملا لص ١ نه وبارا بالا نير طل تن اك ل اسملا يعن ايمو يلو ريس غلب ما د#ملا لصا ىب قتلا ددبسلا ىف دانا

 ملا تني تب بين بطرق لونا مداها بيعناداو نيئلشلاو دينا نم يرمي بييعن ىف نرشكو ريدبرا تيرا رسوم, ىلا
 بوزعملا ف لذ قرعاولاو به رمقلا نم مديعن نيرا بيرنعو انس اهنمرعاو لكلخ شع نارا بوزنعملا سك ىف نانو ملا دج نمسا
 وعملا لكؤ ىف دعاو وبجد معلا تدنب ىنبا بسبع انعيلا يرطو عجاج نوي لانة نيود لكن تصحيف سانيو او لف سناك
 بسورعما ل اهب انيرمم اذ اذ نانا :ةلأسلا لصا نم مالا يلرطل ناكو ندور يسد دورا اببصن لا هرفم عروجتو لش يهشمر هاو للفت ءنس ناك
 وجدد لاؤلا تنب ى نبا بسيبعت برعاذا لوف مب واوأ بسن اداو نول او دنيا نم قير طل اذد بيع رو ثا غلب يمل اوم ىزلا
 يب ال شم ناكب وعلا لذ ىف انييادهاد ومد نيل انلا عورف ب يصن بزعااذلو رمز امنضرواو لكدت ءدشس ناي تسلا نتعا بوزنعملا فر ماو
 5 ب ىذبل و ل (ئلا ترج نم نانا لالا ةمجج نم »للم سف نين لا نم لكن تمد صيف ناد [يرهاد لكلق ءعنسلا كلت نم وطرد ازا تبا

 عرومج ان اكن ورئحلاو جراما ىلا تما اذار نع شاين الا هرزو حبت ا نيتشملو »وسكن ينب للثر واو اينصرماو لكن ارم نانا نا

 راشملا ري ببذل فل اه لا شم ناكف بورما كلذ فد فاو مج وعمتلا نم مهي رميا بط ود ض:اريس ١ لق لقا هع
 مل ندى رخا فا ايا نيتمتلا لحج فق طم سأ رب تلا لحج كل جلا نيتنبت نبو نيتباكن بام يمومف نيتنحلا فس لاخر منو لوتب*لا
 نانالاوبم و امربيصن رف مزلف ذرعا كن يتلا لفس ا ف ىالخلا حقو نب قب ىلا نانا بدو بيعت ل متن ا تالف تلا لطسا ىف عقب

 ةقثزبا يو قرامتخالل ارا و ايبا تادجدرابتطالا فلذب نيتنيلا لذ ترراصنمس تنب نثر وزفؤرعو ايّمعاب نيبال لسير اص رعبا نيب



 تاينيللف 2 عارسلا

 مثروه دالوا كا رش امهتلووخو ديوبا ةموم ةبَج ىلا مكانه لقتنيات |
 مبا يتلا اسد قارون امهتلووخو وبا ىوبا ةمومت ةمجىلا

 ١ قانخلا قلصف 2
 هلاا همحر ةفينح نإ ندع نيلاحلا[وُسا ىنعا نيبديصتلا لقا لكشملا قنخلا
 ىوتفلا هيلعومهنع ملاعت هنا ىذر تباحرصلا ةماع لوقوهو ءياصاو لاعت

 ىبعشلا نبع ةييتم هنال تذب ثّيصن ىقنخلل ىقدخو اتنب وانبا كرت ذا امك
 نيالا

 فسييلاءرجن ا مدالواو تال ائلاو لاوخالاو تءارعلاو م ارعالا رع _ضشصم ا سب ىلع مل وق مرا الدسم لاتازكن زنفو سس

 ,تلووخو تيما: موت ىف الّصغموانركذ ىذا ىا ملح ار لو مزن ليك انف هاو تيما بادن نمد لذ لن يبت ناو

 هلارغو تكد مال تسيل بالاول ممكنا مبدافواو تلد نو تيمور وت ماذا قل ةرج ا لزق حللس# مب دالوا ذو
 ارلذ ىوام نمو وق الاخ ميز يتر تاو اوعمتجا ناو مزمل مرحل كل اهلا نفاس او وف !ناذا تل ذدامل ذو ابتكتو تيل ما متى كاذو
 رثأا ىلا ثلثلا مالا :ماقلو نائلتلا بالا ةياطلخ مبرور فلمخا ناو نين الالف لسيف مبازف توتسا ناو ين اوا ىرقالا ناك
 ”ةلووخو تيلاىوبإ ىو مولا لحل لتس يا مجدل وار يوت ل نا حيارلا ىنصلا دالدا عمت دالوا ركع ناكل دج ناف لائيرمام

 وعلا يمك يع نلس ادب وصحلا نسر ايتعاب ماهدالا ىوذ شير ونا ىلا تابسغلا ىف اكدوقبراغاو ىب دتيالام ىلا اذلبد مسدالوا ىلا مث

 مسلوق حلل ٠ ةيوصحلا حم لال ذك هدم ماا ىف( ماما للحلال لشن تيا ماع ل يوعحلا وح ف نوعازو
 رم نمل قنلا ىلا ارزم تبل سين مف انقوقو لكشم اورو نااتلالال ناني للطصاو 4 ا نزيل وسو تالا نس ىلحف ل نذلا
 قطو نبا كرتاذا اكن ارتعنلا دمج نم ناكرلوبس نيام سا رلوق هح_ م موتنا قيل ذك اوس لكما ند اووب ليقو ىننالا مميز ليش

 نياقان وكر ذلا بن طاير دفيح زراف بال قنضو (الانفاد اا وز تلت ذا كو ركذملا يسن نع سيقان دوكل قنالا بيض نغأي زينيت اذ
 الد يشل نيم الذ لبلاد تحبس نمم سر ناك لحج اذان اف ببال ئنضو جاو بال اشاد ايون تلت اذا اكن امرحلا رسم نسوا ينالا يمي

 قوق رب نبل ا

 مضل يد اورياو ريش ”دلاو ىتمل الا عرفو يف اهيرجاللو و وعلا حرسو ثسيلل ىلا يقلل ةباورلا شد فرك ام قفو ىلع زرت فيتم ىلادتع
 رحال يغالا لوقف نامتف فسيلو لا انما ف سوي ىإ حمام نا ملل! ب تكلا هزب ىف وكدا نان ياملاو حطقلارعرشو ىرور تش ْ

 ويزعم يلارزع ىلا نا يملا فركذ ا ا هوت امصاد لاقي الرج الفيلا وترمخألا نال نيوقلا نزلا

 يعزز لاو فاد رتروكذ يرعى عر توم مولعم ى ا نيس دل لب تالا بين نعلق هسيصن ناكل ار ف لزيز نمت ناالا شاسيلا ف |
 قرير فت كميل ازبار سم سنبل ه لا ملا اسمن ني الل ةروكزملا ةروبعلا ىف ىلعتيي نا ليحتل اني بجوم ل واع ادرج قمتسمالن لوك

 مئتي الذ كولش, نبإلا نع ىف سن او عيرلا نيب ارو نبالا تح ىف نيس او فرنلا ني اوس و لذ ل ازور و قنا ةروأذ
 0 ىيددامب نب متو ىيل ىلا نب او ىرؤتلاو ىعازو لاو ىجست نعد لق حسلش ا#» معصوب مديل وبد ف ايلاوري و لئاو
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 متسمنامن حان انا تسلا ىف سنثألا برص لض اء ناقح اذ نينسالا تل متلا تشب سيسيصنو ايضفصنال نينشالا ل رمقلا وزب ىف

 تمن تنسف ٠ .. ر.رعلار رج نم ويدرا نيسشبلا نم ٌةرواو لكل لصحي يم يبزي ىلع ملا ىنب ال نر اود الشو هرعلا نبا نبل

 امر كشتو مذ اذ ل ادماو عبو عملا تنب ىفيا بيعت برضو روق حرعش مهرها را خلا تن ىنب ال لصصو ملا



 تاديملا ف 2 ىارسلا

 ًافصن قدخلا امهنعق اعتدنا يضرب سايع نبا لوقوهو هنع ىلاعت هللا ىذر

 هللا هحر ٍفسويولا لاقىبعشلا لوق ميرخت قافلتخاو ”عزاتملاب نيبيصن

 ققنخلا نال حبرس 2 ةشلث قدنخلل ور.مهس قصت تنيلا ومدرس نيالل للاعت

 فطن زحأيذ (رشيتم نطو ىقنإ ناك نا يبس .يصنواركذ ناكنإ يهمس قحتسي
 ةثلث ذل تراصف هيف مزاتتملا فصنلا فض مم نقيتملا شمتلإوا نيبيصنلا

 ممول لوعلاورماهرتل اريح نال و برم ميرو نامعرس ءابصنالا عومجموروهرس عبرا

 هو نيبديصتلا فصن ىقنخلاو موس تذبللو ناهس نبالل لوقنو ا رتعست نم
 1١ مت ام لاروزا موب لالا عييت

 ١" قررا ةروعلا ن ىتسا لوك حر يأ لاملا ىسخ نخل نخلي يلاعت هبا هجر نتي لآقور حدس قصنو مهرس
 نمثو ليم تلؤو نيبييصتلا قصن نذأيف قنا ناكرأ لاملا عير اًركذ ناك
 11ج حرك ىلع رسما ه نيتلطسالا ىرحا برض نم عجل وهو نيعبرا م ميمتو نيلآحل اتعاب

 0 ا ا خلا نمش كل ناك سف يتلا للا ف مث هسمتلا شو ىاجلا قفتعيرإلا
 بيس صأرلا فريف ةروكدلا تيري ورتثولا نوعري منان رقرولاوث اس نيو يبرم الا عزا نملابب نبيع نون وأ حس ٠ مدا
  نييلاىللارايتم اءاشلاو لارلا عسي ةؤلصلا يف موي دا ىربالا مجوفاكن ين انعتس نيت ب عرج ايف سيلو جلا رزعتل نيل ىللارايتعا
 رسقنف لير زيا لاتحال ءاشلا الو مت الضر سيل يكل ابر للختن الف :ةأرهازرا ل ارتحال ةولصلا لس ل يلح ف املا بحاص لاق ق انعتالاب
 لمي رشابالع نيبيعلا فت ضروق لس! اريرقت مس ضو رردق شم ساق اقوتساىاازب ولو هللا »ناله
 رتفولاةرتروكة يمقن ى عت مي اندم ىذلا نسما فصنلا وق حك, مس تعفن فضتو مساق ضن كنف اهئ لذ اكن اكالا بسح
 هلك ب "ل ىلع اهسناو مز ىلع ف صنلا !نر توب ىف تعادل ًمؤو ئرولا يبو سرير يف عرذاتلا سنا فس حلق مش

 حم عيرلا حرف امهرنعن نيس انسب اذاف مس تيلدو نراعسير رعت ىذلا صولا ىلع روكا ةلسسملا خرو ومسك ىلا طعس ىا لولو ماهسلارتبتي ل وأ
 هاذ وينمو نانا سسنمللو درا نيل دعست نمو لاق كل نلف ”لشسل ارز حصن اي اوصاعنجذ ابرار عست لصاولا ناكرديطرسكلا ةوايز
 موف اميرعلان اب ف ضنا, ىلإ كلا ى ماسلا عسسيف فصنو مهسا يدر عر ومب او مس تضخو لذ حك ١# تعلو نب الاب عروب ف شن
 نيالل سمن نمل اسم اف تنببو نانا مشمحد الوالا تالاركذ ناكتا لالا ىستلق حش » ماصارت امنا ءىست ل صدك زر سيري زو
 نائنيدنبازغنعدالوالا نال ناكل ق حقل :٠ لامار قت اززر وسيتم لد عاو تندم نانا ةروكتل ا مرتقت ىلع يبا نكاد نانا
 ينهض نان نيلاىلاابتع اب قولع ام لاملا عير جوف الاررروَت لص نخر واو نينا نم ةرعاو لكم و نانا نب الر يدبرا نم لال
 / ةةرولنلالامزعانئلانلان مزق حلا ا ةضونالاو ةروكذلاقلاعرابتعاي نيشباننا نبسيصنلاضصن معبر حبر لا فصن نتلاو نييسمتلا

 لاراشن دام نوينرالصرإلا مف اهسمعا جر انيرنص نارسكلا ناني نم حل اودع 00
 ىف انيرعاق ان نينا ةروكذلا دشسم نم قت نفذوا عيدال ف بووعض نجلا نم موت ناك ضل وق نيالا ل! نا شمداو لكب يعن نيتي
 نيبو الا نم نسفو سمور شعبي طا لفرل ايا سناك نسما ف برضن اذاذ الهاون الا اذس نمر يعن ن اكول ىف ارث لورا
 ردعاو نلشملا نم لككن م تنبات نيف انمى ولعت ف نانو لش ثوبا لهح دلال بف ادن ندا لطم نيا ين
 ضمن بس ىزلاووصقنملا ىف | قيرطما ىف ب انغا نمر وكلا نيلوقملا نيب ف الخلا لي نيعبدالا نس يل ىذ وست لصحبم_زملاو رولر لا ىف برعذ
 ممتن ال كمسوي ولا هركذام ىلع عبس نم لدن شفيع نافع او نب قتلا حم نااؤا يفر ظيلاك قس نير روما ف ىالؤلا لب لوقا نيبينلا
 أ الشلل ينمو ربا نيالا يل ويحس كدستو رد عتاو عال سنجر لجوبا ف مسن بيصن فعند مفصلا بسم



 تادييلا ين همه ىامللا

 ناصف تسلا ق بورضف ةئبرالا نم ىن ثل نأ نمودنبرالا ف بورضف
 "بوزيد شن ل
 |”عست تنبلاو أءمسرشنع ةين هش نماللو عم رثدع”تلذ نيب رضلا نم قنخلا

 لبحلا ف لصف
 دعس نب ثيل لتعو للأعت هللا همحر <فيزح ىإ سنع /ناتنمس لحما #قمرثكا

 0 1 5-0 0 ١
 دبس ىىهزلا ستعود ينس علرأ ىلاعت هللا همحر ىذ اشلا دنعو نينس ثلث

 الات هلا همحر ”قرزح قا نزع لمحلل فقوث هرهتا ةساوأق او نينس
 و ءابصنالا لقا ةثرولا ةيقبل ىطدرثك امهتا تاب ميراوا نينبعرا

 كاؤلرتكا ادهتا تانب تلثوا نينب ةقلث بريعن فقوب ىلاعت هللا همر ستحمأ

٠ 

 دل نكي شلل ناكل نا ناكدلد لاما ف صنر ناك و ناكول نال خو كذا عر نو سمختو لوحلا يرطب بس عروب مي مس بلر
 هتيانلا نزلا ىدالانا لف داونخ الورتسُمراضد نانا شلت سنو شل وصل نص شك الكاو نبال ىف ابلاو شلل فصند مشن فش
 وا عبا مددصا نم سنت نامه بزمو ىرغالا ناش ىرعا بز نا مسمن هزاع لن بيعن نزل ٌثعسرلولا هذا لينا بيغ
 سخن لكش ناام بزعي من لارلاورعوف لص احلا بيعي ىرخالا ىف اها نْفو بيافا اذ اها نهيهتسملا نيب ةنيابم ارنا نانوكي أما
 راو ناره عى عت اي ىلع ق ألا لصفلا ىف ساو ئصملا بيار ان ارق ورعاوقل نم لس اب كنط اهاردب فذ ىف ءانخالد ىرخال ضو يف اهسدلعا نم
 يعن ىلع ةرايرلا فق واو ني اول ازعا ئنخل عج” اذا ىل انو ىرو دنقلا قم حرش ف حطاب يلا ىدامغبباصنولا جسم لاتىلاعت
 ين نولي ناز داولذ نوي نازيتالوق جو سينا فقول و فصضنلا نب اللو ثلثا شك :ءائ# ل اوزب ىف لائتف لدول او ومب عطسشيواورما نيتي نا ىلا
 لير وشملا ناس نبع حرس يفاذك كف قلاب ناكر بسيعن صنت ن از ال فلفل لنك شل اب ثا شهلا يدي نازوكن لف
 رمت بيكن ايب ل رت لق ممن يما رولا نيب ثيراوملا هس ةيفيكن عر فنا عررفام لاف لضخ وق عسل اذا
 نمزنكا ما نطبق لولا قست يمل انارما امر ءزئاع نعى ورلامل ياحصاو مر فيم يف ادنع نائنس لوق لل ١ لم تس نااذا ثيابا
 لئننلا نا ىورايل نينس حيرازق هلك :ىار اب كرميام سبل ا امامس شل امايناو اسضارودرامقم ىا لزغمللفبولو ننس
 ءاسن ف عفورمم ةداع بو نيس عراب اميارلو ل ونجج املا يزعل اربع ناو اي اىتع م كتي مو م اين تير قد ننس خي داب دلو
 ناكنا هدا عمد ل يذ اهمتري ناي رح مذ لعام جس د مد مث يينس بارا نع ب أن ألجد نا ور تمدق ناذ ئزك نلت ن نا نواب
 قعررع تبت اذ دمجللا ترو نب از لرلا ل انف هابا بني و هاي انت تبت قالو ترلو تع ارتسف انطب ىف اب ىلع كل ليس الذ ارميلع لبس #أ

 اييرقانسع ب انشاواملاو برت ن ييذس جدا نع ب انيرلوق تلئرع كلل ذ اعمالول لاقو ينس :ري كارلو تلا حمر نمريسن نع لل اعتدّسل
 هيسشلا تزتا انا رع نا ىلع م يلا ىلا ترق ىا كي ولص تمت يفر رتل ارق تدرون اذا م السلا قولصلاريلع وق ىف اكن ينس نم
 اير رع الو ايها نمل نار اناكلاد يزعل اربعد لانعلا نا باوج او لوطن ب و جر هزلارارق اب دا لاما ف امنع م املا ٌسارفلاب
 قامت الا ارضا ةةسل قدك همم لبخلا لبق ناك رطل نولي نا لتي ملا مف دارتماد ل اعتدسلاى وس مترلا للام ىسرعال سالم االذا
 لاف امتي نابل ن نع عفا تسل ترلوف ةةأرما حرت العر نا ىدر ني اعاذ لاصندد ى عت لوت همت وتل ل اصفد لمصو ىلا وتر لوقنل
 افنان اناس اذا نما ف دلاسذو لاثو مش ن وتل اسد لمد ىلاوتدشسلا لذا متمعتتمشسلا بتلب كتمت اول امن ام ايحاننب ا

 قم امر ولرلولا نا و ووسع ربا شيبرع ىو مدع نع شم ىورو رولا نم بسشلا تسبثاو اعرف ن انعام شما نسم لا لمن قب

 ف ىلا لالا سمس را ءرتسب قيما ىوتسمل اصنعما قت ردذيبح و نيم ىف تتلف مي حر امل رولا مف "حير اري درع
 ةفوللاب تيارات يرش ل ا ادار الل كلذ وذا بو لبابملا نبادع اور مدة فيتم لاذع لحس قولو لق حلا ١ قالطما ب انك
 تسيلو #لاواور لوقو ٠٠ بانيفتكاذ كلذ نمزيلا تلو رم ا نا نيئيرّيتملا ف لقش مهر صاو نطب ىف نيب عبدا ليجلمسا ىلا



 تارييملاق م ىعارسلا

 ها
 ول -

 2 اوزلا ثا رسحلا لوق وهو نينب | بيصن ىزخا ٍةياود قو دعس نب ثيل
 - ثتثالم ا>هلرمت

 :نةسوب ىإ نعف انطخحلا ىوزورماشيه .تعاكاور اعت هدا سر فسول قإ ن
 نحو يوتفلا هيلع د ةلحاو تنبوالحاو نما بريصت فقؤتمْنا قاعت هللا

 قم رثكم انتل سولاب تءاجسو تدل نملمحلا ناك نق هلوق ف ليفكلا م 2 - نط .
 مف سارا كلنا ربالعاو نأرما فلق

 تام ناو هنع رونو ثرب 5لعلا ءاضعناب تّرقا نكتملو اب:م لقاوا لمحلا
 ْ 0 ى كل 7 كلذ ع را 6 :

 اواي تعا .» ريغ نم ناك ناو تريال لمحلا ةسمرتكا نمرثكال نلولاب
 خنت كريال لمحا نم لقا نمرثككل هب تءاج ناو تكوباهنم ٌلقاو ارهشا - هأ ه هك نع تنل سام 5 د8 هم تلا .٠
 مغ را م ا للا ع را
 ايفسن لولا جرخ ند زي تام مث نرثكا ميرخ ناو ثرسالتاممت لولا لقا

 و "ل قالاوازتكنحرؤرج ىف ةطبل نص اإل تام الحلا هزب نم تريرظ
 , هلي . 0

 | ثريتعملاف سوكتم ميرخ ناو ثري هكر سصلا ميرخا ذا ىنحي كر صصريتحملاذ

 | ةدالو نا فلذو لا نينبا بص فقولو ىا#ا بيت لوق ىلطس» تن اياورلا عما. ىف الو لصالا عرورش ىف ةروجوم ةياورلا هزب

 مائحلان اب لذو إلا بيعت فقول ل وق حلل ٠٠ نننا ةدالد ىسد دلمجلا داني ا هلعكملا نتف ةرردلا يان نا رهاو نطبا دير
 فقول يرق تئاكنا ةدالولا نارنترم لباىواتف قركذ ورفالض لدي ا, كحل يلع بيف مواد ارل وال ادعاو نلعب ىف الت نا بل اذلا
 بقل يثيملو مئرولا ّق ايلرارضاريفذا تقوم ةريعب تن اكن ا در رق امن الثلا ىلع لمحلار ولن تشل اير تاج واذ الملا ناكل مشل
 هنا قطانلا تاوقاو نو رشا نود ار ىلع ًالومتن اك الجاع ن الذ نحن ينقي فعول دنا ىلع رانيرشلا نووام ليو ةدادلا لعب ليجا لربع

 ئت رولا نسرعا ىلا شري ال رإٌجف انلارنعو ررمسقلا فن انتا رل و تلو نذل ما لمت طبلا ىف امتنا مكتب الوا للا بسييعت لزديلالو كلا مسسشنت
 ملا نال لاحلا نشساكتنا ىلا قابلا لرييو لور ودعت نا لوعلا رمت ىلع فلا خرب زاذ هددت مدعو لخادروتتبر يختل عطل ناكن مالا
 انا ءاورب ٌشعسول ىلا لوق لعو از وق لغلق جلس رماو نبذ مم: سم لك امل و نورث ناكئدا لزج نعى ور ريف |. ر نطيل ام
 مضي ابا 'كوتاذ كمل نع نتظنلا نمزج اس دبس نمل ذظن ىو نيا سيصن ىلع داي اوبر مولحرما ىلع ًايطكمشم تالا نايا
 لاه ب |نيرب | اشي لب ليقو رج اسرزع ليغألا نم زو وو نْئلْلا نيالاو ىردثلا ينل لطي لالا وق ىف تاعسوب ىلا وريتو ”مزيزع ىلا
 لما ةرزتكا مايتلوق جل. 1 ١٠ للا ىف اذكف نيالا هز م فضعنلا ىلشر ازا يتسم يس ي ةدوكذلا لئالو جتا ذا شال ات متر ثع
 نام ثرالا قات ا ىف طرش توما تنقو نطببلا ىفر ولا هوجو نال نع ثرولو لوق حل م تف اذنلارئع ننس عمر الو انزع نيتنسلو ا
 هيلو تيا نالولا كك ثرياللوق عسل نقول كلذ ىف اؤووم ناكل ملا ناب مكمل ةرم توب عم ةرعلادادعقفاب ترقا نك
 | روصمت نابز عل استدع ءانمتناب لما ةرم ف ةزملا ترقااذا اذكو ثاص الو بالف ترولاىب ناك ولع نا ك/دلرديجبْ ل قالا لبق سنع

 نم لمت ىا ناكن او رلوق يك ٠٠١ تيم ا نم ناكل لم ٠نا|براق اب معرمذادنع ث ريال ان ةرملا كلت رلولاب تداهم ضر علاءانقنار سيف
 دييلولا كلذ تريروق تش 1٠ ديبريغ نم الماما كرت تفدو نم امبير ييعوار دوا هيما نم الهام ةزرما كرت ناب تيم نى اور

 ”لئسملا باوجتىف طمدبالو حاملا م ايف ايا دتؤحلالديايسا نم ب بسب دار ىوالا جروبصلا يفر يلا كلذ شيريل الا توملا سنقو هد تول نتي

 لد ةروزعلا تعداذاالا تاتوالا برقا ى ا فاضي نا ثراوك ىف لصالاو توملاجن قولحا نولي نا لاما ثيل ةدق- ابركذ قألا

 فالخب لما ةرزلرابنعاىاةجاعالف عااكلا مايقير غلا كلذ نم تاس و بلا تايننامتظم +1: اب ةرورض الو روكدلا لضالا نع
 ءالر لولا بسن تسيل ل جا ةريزلا ىلا قودحلا انما نميالذ دوك ملا لالا نعل ورعلا ىف ةروزنم كأن نا تمييلا نسلم نايا ذا
 0 اورام كلذ لصالاو ارك حرب اف لا عرشنلالا نال تريل هللة انيللع زالف نيوز ع رتل ثا ةحل*

 ًالوا سار ترك تاور د ائيتسلةمال الل يلع ىلضو شررو بلا ليشس اذا لات مالسلاو ةويلصمل(_ريلع ربا نمنع ل وتر ثسلا قطر ا

 ا'الدا جر حري اوجد وكسر وق ل[ اس ورنكا رغد قذا ثدي ئةو ردص حرر اذا نتعا هردمورجحملاز



 تاريملاف ىاوسلا

 نقل عىاع| نيري لقت ا علعسلا حك صت نا لمحلا لئاسم ميحست ىف لصآل

 فناف نيتلأسلا ىيحصت نيبرظني مث نا هناري رقت قع وٌركذ لمحلا نا
 او لكب رضا انيابت ناورخإلا عيمج اهيبحا قفو برضا ع جي اقذاوت

 ل نأكن م بديت برضا مث لس لا حيحصت لص ا ذرخإلا عيمج ف امهنم
 أيمزم وتل ناكن مو اهقفو وا .تثونا ةلسم تركو هلام نم يش

 ١ بين ايا يعاد ىل لس ىف الا رير وز ىلع 1" نئريرفتنا كي ىلع

 نم نيلصأحلا قرظنا مث نذل ىفامكا ًايقفو قوا-تروكذ لاسم قتثونا
 - مثال !انرذ“ ال ني يرمَلا ليز 7

 بييصن نم فوق زب ىنلا لضفلاو ثراولا كل ند ىلضعي لقا اهعنِإ برضلا
 ناك تاو ايبذ قوقوملا عيمج احتسم ناك ن اذ ٍلمحلارهظا ذا ثراولا كلذ

 نمرحأو لكل طعيف ةثرولا نيبموسقم قابلاد كلذ نخايف ضعبإا اًّقحتسم
 كم اح ةأرماو نيولاواتنب كرت اذا ايكهييصن نم اذوقوم ناكام ةقرولا
 نيرشعو عريس نمورك د لمحلا قاريرّقت عسا هعبرانم ةلأسلاق
 نينئألصاحلاراورخبالا عيمجى اهلحا ٌٌقفو برضا ذاق تن | هئاري لقت قع
 -تسلو لكل نسوناللو نو ىشنعو عرس جالا تروكةرمبدقت يلعؤأ يشع ةتسو

 رب تكأسسملا عش اسم

 بيور صاخلا ل وقول د تريم ةرتسلا حركت ناو اح وزيكا جررخدق ذا شمري ى بد ةرسلا تجرخ ناذ تريلا لو تا“
 قعر بما مثل وق هيلا ئه امرين ىعزخألا ىف نيد معا خيب برص نو دف اوم ار يمت ىلعرنألا ىف سيحصل ارى نفو
 لقال اَتّكسا تال ثرراولا ليزا ضحي وق حال .رخألا بسييصن نير يصف ذاتمل بزعل رو) لصاىل !نم ضسراو لك سبع ناي
 اًرابشالا ل وزي ناىا ف قويثورزعوا لم اوم لب لئفلا ازر قمتس شا زنا ثراولا كلذ بسيصن نم نقوم وق نك# + نطبتم

 ناسدسو نم دنت اميف عمت نالركذ لح ا ناري رئت ىعاوق حلل: ل نوزؤملا عت لب نلت ىلا ةجامالف ىا تن د اضل تحك
 رقت سلوق هك ارك شلل ومد قابل اركذلا لما عم سرشبللو عل داوي و سرسلا نيب ول الا نسرو او لو رطل ومو |ريز تجو:للف قب ارو

 ريشلل ةأرلا و نامت نيد الذ نرش دورس ىلا رشد يارا نم لوعتو نربنم ىف ن اذن ناسمسو نأ رمتلاازب للعام عما زيا ازا

 ا”اكماجدب شوب ورصز# دال شلشلاب قفاوثن رشسعو ودبمو نيررشكو دجلرا عا نيل املا جي صورو نيبورسع ءددس يالا للا عم تنل
 ناذارلبق ىزلا راحل ةلعإبر وب و ةيليلعتذا لاى عذار قص كل م نلثنا نمرسعمتو لوالا تميت اردو يشلاىا ارم نفوز دخل
 بين ئاوانلا دال نيك للا تلق ةرور يعدل ة لع اا ذارعب ىلا ميلر شع تس نون, لصاىل ةروريصؤانر حت فيكس سلق
 نر ىلا لع دوجول ىح ارجو ىلع مالم تماو موج انب تلقاذا كن اوف ل ولحض و جول لحل ادرج وري د نناكن او لوف دلعررجون لولعم ارجو
 ىلع تالرتساامالضالا نشعتم ار سرلقولو ىلا ليلرل اي تدلرثسارّمف موحش طالخالا نفعت وبن ار لكو زد الهلا نضحتم بل سملقو طالغالا

 دب اى دلع ةرورييصلا نناكن اذا مس ازب تعا او طال الا نفعتم مو لكو موج زنال تلف ىف اوف ى اونو روحو تول ]م الضال طحت وجو
 رطو ميرا عا ةروكذلا لأسم نم أملا ماس نال كلذوألا ةزمل ةهلش ١ مع اذ سأ الفيل ال ىفا ليلو ثلنمزصملا لالر نسا نك

 كلذ فاي نير ذا را ةروكذلا ءلشسم نم ني ولالا نملك م اربسو نيرو دعبس غلب نعسن بو :و الا ءلشسمقففو ف تير اذا تنرع الل ضن



 تاريملا 4 عارسلا

 (نسولالا نم حاو لكلو نو يشعو تعبد عأرلا هتثوناري قت ىعو نورتتعو
 هيرسا "ثلث اهيدصن نم فقوتو نو ىقعو تجر تأ ملإ عنف نوتلثو نانا مهل ا تا

 و رسم دنس نيل امن

 كر شعب سزبلا عت و > مهرسا عير نييويالا نم نحاو لك بد 2
 0و 0 3 . م - سا يف

 اذاو للاعت هللا هحر ةفينح ىبا سنع نيب تعبر ببيت اهقح ق فوقوملا ق١
 2 7 هير هك . ْ

 ف ضم نب ىننعو عبرا نم وشرع عشا ةىبرأ و وهمس اهيدرصف هعيرا نونبلا نأ
 ا ةروكزلا لسن اك“ 3 0 هك و 5000000 معد < :

 نع رج د ةئاووجد فقدم فأي ماه دامس بوم تاع 5 ق م ايلا 7 دع ةئلثراصف ةعسأ
 ترىلو ناو تانيلل قوثوملا معيمج رثكاوا ةدحاو مني تلو نافاس
 ايد مهيديصن نمو وقوم ناكأم نسوبالاو ةأرملل لفيف 'رتكاو ا اًادحاو نبا
 عيناًمِرم!نلو تدلو تآو دالوالا نيب سقي و شع ةئثث هيلا ىضت ىف
 وهو فصلا مأبت ىلا تزيللو مهديصت نمقوقوم نايم نسوبالاو ةارملا

 اوفو ىف سبيرط اذا اسيا مذا ن يرصد بس نع ا موف الا ءلشسم نمار امس نامل ةزرلل تؤ ازيريت ىلعو روق حط »نيو تس غلب قفولا

 ىف بانر ذا ايا نيا لوف الا ءلعسسم نم يذم لكم امهس نال نونو ن.اتارلوق هل سس ٠٠١ «ةررشعو عوباداراص هين اهو ةروكذ ل ةلأسم
 نا ,٠ تنيؤلاو لحنا ةروكذ ىريزوت ىلع | ٍريمن لقا اهبل نورشعد دورا رلوق ل لل دل نينو نينا اص تي اجو ةدوكلا لأسم فو
 نيديصنلا لق ا ينم لكروك ملا غلبلا نم ىطيى ا ممسا بارا لوق جدل ٠١ لمنال ام فس نا ىلا نوببيصملا نيب لطعطلا ىبو عسا يشل وق
 مصوام ليت ناذإلا نوقوللا نال لوث جه. ٠٠ قنا نيو الاو دج ولا لح للا لخبر ذ مندي ىذلا لنعطلا تدوو ن ولو نانا
 .تنبلا فال رت مو درلولادرعتب ميو تاق (رعل انلك رماد انو اب مق متي داف مشولا ماس نود تنبلا قصف اًوروتم لج ار ريت

 مسروق حل 7 فلم لرش شل ىف ابلا ف لذ قع اونا ةدوكزلا لاس ف ضوطنا ىدذ نم قام اريديعخ ل وق عكس ٠ يفشل اك
 | -ىبراو مس تدبل حقب ست لارا مس نبا لك عسا برا ت يبا هاد اسس تنل ندين لك اهلا نم نيا ذل لمس عامنا راد
 تلم ا نلحج انا فلذد تانبللن وقوملا عيش وق لحب تنبلاو ةجوزلاو ناوبالا لم عبامنم اهناد لق ل#» مس عاما
 دج متوقسرعب قب احبت ناكف ولاا ريرقت ى مق وقع اوف وتسار ف ٌثوف اره لبيع ام منسدعاد لك نيطع و نيبال ةنلا قص ف
 8 داستفو دف تيرم اذافرشح دسم نيرشعو وبس نم نيعا وف الا ءلشسم نم نمبديعن نا ىرتالا تءادبلاوا نينجا يعن نلورشسو زي امثو را
 خيبملا شيفر تع رند ئاموبب ىذلا ل اهلا ىلا | منه شع منا سرا | ذه ترن رو نمقتنوت نيرشسمو عي امتد تام غلب هش ايم د ةروكذلا
 ندع ءتسو نت ادلاؤ سؤرلا فو يرشعاذ يف اوم نس رو مامسسلا نيب تناكن اذ الاداميف ىاتلزذ نبيل احس اذا ةيويسلا ىلع نيني
 ةراكل صم ضرع تسلا و نيمار عوج ف سرلا هع خيبت زعاف ني ايم لب نتف اوم امنيب نامل ناو لاسم رن جن غم اذ لأسملا لص اوي ىذلا
 . نأ فيس زيزيحارل لمكتفر ملا خوك ءاعسم ىف نئاكلا امين نمريضوق وم تناك لا :ضلثلا نأمل ىلمي ىازلا حق لو علل .» ألا عيح
 تيل موجب و نييصنل كا منم لك يف روكذلا لاسم ىف نمئاكلاريييصن نم يفوق لا بدال نيب ديالا ندعو لك معلا و نيمدصنلازذكا بو نوورشكو
 وبس و داو خلت جدلا اربتزغا قلاع ١..شئقهللع اطمريجلراو ايوبو تشلا ما امد شلش اءال سس هزماامرىب قب امل هلط»

 سايق ب ساو ام ئناوااراذ تلو ناو رت ؤر خاب لسملا جحنرسكلاو نيش طرح لرد ميلع عم نادالوالا نيترلوق لكس نرش



 ثاريملاف 2 قابلا
 1ك | دين امو وبل ندر وزيو ريفر شلل تفلت 2 هكا د للا قف 2 رت را رت تنال اسال ةبصع هنالوبهرسا ةعسوهو بالا قالا وأّمهس نوعبشو ةبسخ 58 54 . - 2 5 :

 هل تح كربغ لام يف ٌتّْيمو نحا هنم قرحت ىاحدلام حد وقفملا
 و 23د يطل متو يمن قاح هلام بقرب حبسا نم ثري

 هنارقا مم ثحا قييمل اذا هنا ةياورلارهاظ ىفف ةنملا كلت ثاياورلا|
 ترا ىلاعت هلا امهمحر ةفينح ىإ نع دانز ني سسحلا ىوزو هتومبوكيشأ
 هللا هحر سحم لو دوقفملا هيف سلومموي حرم ةدس ندرشعو ةثاطاقنملا
 (نينس سو ةئام مات هلل | همحر فسوبولا لاقو نينس ىشعو ةئأم ىلاعت
 فوقوم دوقفملا لاممهرضعب لاك ى تفل هيلعو ةنس نوعست م ضعإ لاقو

 لام نم ةييصن ققوب ىتح ةربط حق روكحلا فوق ومو امالا داهتجا ف
 كولا سنع نيدوجوملا تثرؤل هلام ةادملا تنضم اذأق لمحلا فاك ثرومأ

 ارث وب لعد

 لصالا هلام ققو ىذلا -نروم ثراو ىلا دري هلعجال انوقوم ناكامو -توعب

 5 لنا نرمي لع يع ذا روق علل "٠ بازل فصضنلا ل يبكي ىب عيدا د املا نم قابلا لق ععلا#» نيالا الو تدلواذا
 سييرا ة رولي ان لاح قأرماو ةريج كرتاذا اكرم امتي دذمف ىليرداذ لاب نه ؤريغتمال نم كيتا تيمنا م او اًييمعتو طف شا

 صا ناز لحما لاح نيتي نا ىلا هيت ىلا ناذ لما لام ىرما ف طقمين ناكاذا ثداؤلا ناد نمل جرف ئباوأطاع ةأرما كرتاذالو
 رتمانااٌياس ها'ررقاض اي لما نولي ن هزاوجر لاو غرلل ئش لف عواد أطاع ةزما كوتا" ١ك ثنا م ثييدوق الو لوكش قاتلا

 لاو فر عم م ىرييعملا روصو تايجوردياظوريخىاهرئاردي ل بان ءارّفل 1حالطص وج .وتفملا وق لس رولا نرمي
 بر اىصتسساب رئايح توزن لا عروق نأكل _» بيعي ل ضضو مدري ل م اذزنا لاق نم طوسبلاىف ام نع حلا رق ورعنصوم ةذرحم (رعال
 ثلا صر لع سس عم د انرثعرئأرها رؤوس الو لال تسرد اققتسا تبقي ل اندو نيام تايئا نود ناك ا ىلع ناك امءاقنا نرببحموبو لاك
 لا مترشلا رصد ساير م اءالارهضئارف ىف هركذ حما لد لاو نارلبنلا حيبج ارق ا ليقو هرلب ف دارا ليت زنا نسر قد ؟دعملامت
 لاعثريلرد نور :ئاءز تعش م اميظنع يرح نارقالا حيمترابتعا ىف نابو ناملبلاو مالا تالمخاب تواتر امدامالا ناب مللمد
 اوان بالو ةرملا زن ىف سجندالا عي يهلاب لصبيس غنا عامتجا نال ةرملا هزي نم كامعا شيحب نازوجب ل نولوقي هاذ مج او ع ابطلا لم لو
 بئدلو مول نزوق ح2 ٠١ مالنا لع حروتكا نابت ناك رتل طف ةوراولا,صوصنلاب نيت مب ان نو توصف ردا هزي نرحب سلا نم
 يش درررش لا عجب ىناذلا ننارز ىف ىوؤتفلار لبو اعسؤلا فو دس ن وف ايفو نس ن وحبل قو نس نوتسسمدععبل نعو نس نود اءلا نعد
 مدلاد ميو روب ع ةرملا هزب نم ثا يعيلال شم ناب اما نعقي ةرم تمضم اذا لاق نافاد الاب زموبمورترم ىف املا امنا ىلا وق
 لام انببب ضن الو ريداقتملا ف سايشدل ل اجب الذا ياورلامب اظوب اكئنسر يبل نار فلا نيرطب قيمالا نا مي ركحلا لاه ني دوجول اتثرو ىلع
 بج نيرطع اهلا بجبن مر وتنملا نكن اذزلا كلا توقومو لوق حق !!ءارنلا لشنمتو تااقدلسملا من كمر النو اش ارابتسا ىلع
 عر يعن نم لش ناو ام متو او لكى ين انلا بت سببت لب نايرحلا بج مهدي ل ناك ادرلكل املا تذوب لب ئيشملا نرعيل) ناررلا
 انا كذ لبث تار نم نود لك اتثو رت ثرو نم ام نالن ضرر توجب لا ايلا لع اذا ىنتي نيدوجومل اكواقةولع سروقشم ا وبيلا يروت



 ثاريملا ا. . < نىءاوسا

 لع حت هث تا يحري لمت ىلع هللا ححصضت نأ دوقفملا لئاسم حيحرصت ف
 لمحلا ىف انرحذ ام لمعلا قايو هتانوري دقت

 قايل ىضاقلا مكحرو برحلارادب قحلؤا لقوا كدا سيرا ىلع قترملا تاماذا
 هتّدر لاحق هبستكا امو نيملسلا هتثرولوهف همالسا لاح هيستكاامن
 اًعيمج نابسكلا امه لتعو كاعت هللا همحر ةفيزح قا ست علاملا تيب ىف عضوي
 قرن اعضوب اًعيمج نابسكلا ىلآعت هللا همحر ىعف اشنلا ندعو نيملسملا هتشرول

 ةدتملا بسكو اجلا وع برخ ارانب قوحللا سعب هبستكا مو لآملا تيب
 لقدهل امرتوم لعل اعئرو نم انياب ناكن مالا سريال ازملف شرروملا تومروب اج شراول اداب شرراوتل اطرد ةلاملا زب توم لع
 هع اذ ىرخالا ىف اممامعا برت اتذي ابن ناو ىرخنالا خيب ىف [ممرما فو بصي ايف اون نا ةاذولاو قوبجلا لتس فر ظني ناو و زلالشسملا بعت نا
 و اهّقفو ىفوا وللا لس ف قاذولا:كشسم نمل ناكن م بيصن بعين يريرتعتلا نمد عاو لك ىلع :لسملا حي“ ناك يتولا ىلكيرزعلا م
 (نيلصالا رب لق لاوس ارر عال شرراولا ليف نينرثعلا نم نيلص ىلا نير ىف ظني م امتفد ىفوا ةانولا لس ىف ةولبلا ءلشس نمل ناكن بيعت
 بال اخاو نضام ماو بال نّتشاوإ ماع جوز الشم تلرت اذاؤ وعملا لام لينا ىلا شاول !كلذ بيمن نم روق وم اهزبب لضقلا لعييو

 يح نوكررمت ىلعو عبس ى ا لوعت كل تس نم :ل أسم اذ ن اللا نرش لاو فضلا حروزلل نوكي ايم ووقفملا نوكر ريت لحنا وضفم ماو
 ْآ حهرالو مو مهميقمسيمف نيالا عم غال دماوو خو زل هاو نانا يقتل ىلع لئسملا لسا نال خبرا نيا طلو لاري فضنلا تزل
 | ةرماو لكد نيتخالل نارخأ نانثتاو غرالل نانثاو تروزملل ذم حويدرا ين ارت خلت ءاشسملا لما ىف بد الا ب ررنصف نيالا ةلرسمب حالا نال تاو
 نرمي الف نّيرخالا ققح ىف و وفملا قوت لوع الب لاملا نم فصنز نيج رلؤا جرو لل يخت ايح درر ان عمد تاي نم نيش لل يضر علا توم عاو
 نم ةوني اشم نال نييسضتو م نم جت :لشسملا مزرو ايلا تقوله لاملا عرابسا شلثالا ىلشي الذ جروزلا قع ىف رتومربنعيلو للاملا حمدا اميل
 لطيف تير اذ اذ جدا نوجا ةلشسم نم جروزدل ناكن سمو تس على رخال ىف ارهلصا بعت ةنب ايم امتي و يعمس نم ذولا علطصو ءئاُق
 | يررسكد وبدا تغلب ترين ارث ىبد قوبجلا ءلغسم ىف تببرط اذ اذ مسلمات ارو اشسم نمرل تمن اكو نورشمو سين مث تلسح وبسس بد فاول
 ف نير اذ اذ نانا قويا :لئسم نم ندخل ناكو درا رديعن نم تعتولو لأ اعلا فنا اوبب و نيد ايل |( ارنا نورتو يلدا جروزلل
 وب و نيلص لا لقا اهدلا نصيف نينو نيا لصاملاراص عين ايلا ىف تببرط اذاذ عبرا افولا ةلمسم نم مل تن اكو شم ةجلرا تملصح جوبسلا
 ىقابلاو نتن ين ارت نتخالااو عروزلا ىلا نري ام عير نسرين ات مدين نم فولو تس امنمر هاو لكلف نيس أو مرسلا خر وب ورع ورا

 ن ورش و رنيم اه سد لاما ف صن متي فوق مل اعد دالا دالا ىلا دت ىووتضملا نامل نان ءترقومرخ ”ءر اوم و نست او نسما ن
 هات نييتضالا ىلا حفرت سميا مل ن او نيت نحلل يي لاو خرالا نيل فسدنلا نولي تح حرير ص دادي د ف ابنا نولي
 الب نورتو لد اود لك يعن زفارقذ حردالا اياو ن وتد نانا ىبد لام ا خابسا جلال اما منح ميريل نم ءفوق لارخ
 ىئازك نايإلادب نااسللا ىلعرفللارةرلك رجا انيكدو مالس الا نيد نع عتبارلا اءرشو .اةلطم حجبارلا* نلوم رمل لق حلل "ديس لاق

 لاف بشك ام مالسالا لاه ىف مق لا ندا اذوا تقي نحيل سكن م لام لكن يد ءانع رعب ازبو زل ريستكا طوق كك دا الا
 لوف دعا ف لاما تيب ف لوق تك" ٠ شالا مف قربت ديالا دانعترحب نب اذ هائدالا فرب اح ثورلا لام رت قتلا ديلد د م السالا

 أ ولد نمسا ندلو قاب ق ةردادجب ندتبسكلا يفرط نا املوقر وو حتما يريم ذم لفلان ع انم لادزرا قرم خالل وق فو ف نا قار
 بسك دانسالا نكييزنارلو ملسملا نمولسملا شييروق نوكيفرتر ليت اءلا ١ ردتييلد ترو ىلا توب ل صنم انما يفك تالتخالا ىلع
 تثواثراو كبد ٌةررلا كاع اراو ناكتسرثري امنا مت هودجد دانتسالا يرش نمد البق مر حل ةورلا بس“ دارتس الا نكي لو قورلا لبث هدوجرول مالسالا
 فلخي لب تومي اًمسا لطبت الو ةورلار ثغر اًنراو ناكت م شري زنا رنعٌنمسول ىلإ ٌةياور لو .--- ٠-- دانتسالل ًابتعا رع نسما :ياور ىف توم
 | لبق رر اىل ام ارن ل بقابس ادا عن امعب ثداح نال تول امنع شمراولادوج درت لا عم لاوهو ن. ره ةياور لل و توم ا ءلرشمب ةدرلا نالرثراو
 باجي نلوقورل تاو ال ىذ لامد ةيرجلاكب اكد الو ليغ ب اهي البر ازللا نم لصاىلا لام اوبب غلا, داملاو ويف لو هش ”هداتعلا



 تاييملاف ْ ١ ىعارسلا

 ذل حا نم تريالذ تترملا امد انباسم ١ نيب فالخالب نيبلسملا ويدل اعيمج
 اي ةيحان لها ّتترا | 31001 ةنترملا كل ذكو هلم نترم نمو ىاسم نم

 ريالا قّلّصَق
 قران نآف هنيد قرافي هلأم ثاريملا قف نيملسلارئاس مكحيريسالا م كَح
 كك هركحذ هثومالو هتايحإلو هتاررماك مل نأذ لئلا 22 هئكح هنيد

 دوقفملا

 هيو اسنم( اها سكسي ب رحل اراب قوكل ا ىبرزرلابتكا ا باكرلاد ليثلا ب اجياب دانا نمل صايل لاما |منالةرينشلا نزار اإل
 حاملا ىلا فيمي اثورءارلحلا قازر اكنييلسلا فرارضم ىلا رعي برا[ انف ز تسمى اسما ماقال ادما مست ثلا م انفارئ اسك
 دل لس نلل ناك ايلا ليجسلاانبا ىلا بسم نو نيك اسما ىلا ام ارو وطفل او ىم ايلا ىلا نري انو شمال ل عرلزلا لض فيلو ىيلطملاو
 ايبا وءاشلا لسن عى ال تومتوا مست تسبح ل بان نع لقال قررا نال تلذو نييلسلا انزل رق عسل سو ميع ىلامت
 اذاو بلا ف ىأل تاذوا لم تناكاذا الا ةأرلا فالخب برح اوه ورم حق وثير اير حفرل لرلا ف نع كدع امن اورانج اراد ىلا رب وحل ري ان

 تناب رف ةقرلا سعب ارئالاهجوزل اذه شار لذا الاسر ول و امله نيبسكلا نش واو لكذ ارلاررتمصم لزم اريسعن نمعع ار دارتراب لزت
 اوزسذ الع النا قاقرتسالاو قرتسنن الامش ال ابنعن ىف اهننمعع تملاز برج ادب تف اذاو ضيم ةداقل اكن وكت الذ كالسلا ىلع يؤ شمصت ملونه
 برم ارادي حلو لسملا نيبو رن وب ىذا ملا ضقفا ا ىئذلا نارا سس حرس ىف كلذ ور يفضل يلا حرش مغسل م ادا دك نعل امل ار رتععع
 .[| (ةريلعرا لصوثلال اق تلق نانديسلا لاوتازكن يلسما ماك ايلم رج انراد لبا نم فلذو قو رئراىذلا سما ىف ارينا نا
 . ,وقحتلاو ىربزلاو ثيللاو شلل ادتمئالا#لا ببذ اك ًنيياءاسنلا لسن نإ ىف ءانلاو لاهرلا تنم الو ىولتك اذ نيد لرب نم
 ةأرلا نان نب زمان و ةأرماوا الر نولي نا نم! برام لا فيرونا ىلوارلا لق فيسدحلا اني ياو انل الست الاقودامو لوككتو او الا
 ملسو ميلعر ا صبا نال ب رجلا ىف ىئرداذ نوب ذو دامت ال ةرها قح ىف عب املا لتنال انلوق و لجرلاومن النقب كى أراذدا ةيرامح تناكاذا
 رلوق ىف لوعت اب ىلق ناف مق هني رج تيارا انال سبحت امنا ءالتن الاراد امن ال اينرل ا ىف م اتي لر فلل ادرج اج » تر ابرامجرؤغءاشلا لعق نعىن
 انثرم لاقى ل ايفل ريلولادإا اننرعءاشلا لست نع مالسلاو خولصلا يلع ريل ص بيضمتلا_.ذ ىرعرت (جلق ماع ناذ ةفاكن يكرشم اول اذ ىلامت

 انا ىأرذ ةوزغ ىف سوري لا ءّررثلا ىصشنلا لوسد حم انك ل اق خيش نب حابر هرج نعل اندم لاي عابر نب في نبا حترلا نسور
 ىلشو لاك لئاتملهذد تناكام سو مدياعربسلا قص ثلا لاث ليثنق ةزرما لع لانذ ءاجف دال دم حممتا اب لعلنا لا[زتذ الجر ىف شلع ن يجن

 لولا لان 'سيلدلال لشمس سالو لوق حل ٠ وئادوبا ءاور يسع الو قرا نلتمت | رلازل لق لاقذ الهر ش.عبث م ييولا نئدلاغ تمرؤملا
 هللا ناذ للمال ءالو قتريغإ لثااقلاكة بوقع ةلصلا هزب نم مرحب عرشنلا نعى سل [يلاو عيعرظ ءلص هزر هدزلاب ناج الو ادها شريالخ
 لما ضالّمخارنع ثيراوتلا ديالا يلو ملا ثع ترزر يلا و لتقبوا مالسالا ىلع جلب اسيع فيلا اررلا لصتنا ىتلاو امكرترذ ادلع ناك لا
 حرم ىفى رسل مامالا ورك ل ةلمالو زال ا تعي حاكتلا نال ةددصا قرف اكو نسم لو قدره جروزنتم نازل وجم الدهان حاكذ ىف احلا يظن بنو
 رعث الم ءدازذو م ذاس ىبتو مل ابر لشق اريؤرطللا ماكدار وظل برحراد تداص مبداد نال نوثراوي وق حالم. قالطلا باك
 اورترا ال تيان ىنب عي رب /ى لعل شو ءزينح لا نيريج ترلوف :يدامم سلا لذ تم هدابيلع ب اصاو ماسالا تخاو ريرا ال ضريح نيب ولا
 اني يدملاوارف اكوا ناك ءفسمورعلا وما نضج و لوح نعمب يجرم لال وق حا” مبرد فلا زاب ريب نب لقسم نم غاي مث
 ركجوز نا ىريالا تاكا نيا مالسلارار لبا نمولسملا نال ئه ضرره تيريف نيد قراني ملاءرلوق كك رافدلا ريا رام ىزلا ملسملا
 ....فمتزي نان يب قر الذايرلا را عروق تشك ١ ثيلسيلا ف اي ارت ع امد رمصخ بحط لكس ااذ نم نيب ] مس الار اد ىف قبلا
 ملا مسي الئروقفلا عزو تك ا) ايبرحريشي نوير تل ىلع اذ | يذ مهقياو برجل اراد يي نا نينو بكل اراعب نم لسالاراد
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 تايملا ف 1 يعاوشا
 ١ 0 1١ مه هلي . .٠

 ىمرلهلاو قرخلاو قرغلا ف لصف
 7 : لاف اًئماوتام مهن اولْغج لوا تامرحهلا ىزيالد ةعامج تتاماذا ءحض م 2 و كس ور ةلياوو نإ 9 3
 !ن له ضعب نم كاومالا ضعب ثريالو ءايحإلا هتثرول مهنم ناو لك
 نعوم ضعل ثرري رمز ع لاحت هثللا يضر دوعسم نبا قع لاق وراتخمل اوه ا 9 ىلا هك

 ءيلاو باوّصلايملعا هثداو .بحاص نم مهنم لحاو لك َتِرَوام قالا ضعب ١ نع نياؤرلاوضا درر .94

 5 باملاو عجرملا

 مرّينلا طهي لو ءلرعم ل اواسضدا تيب واف قس هازاربم منعا ةسدا ىف رانلا ىف اوتثووا ءنيفسلا ىلا فرت اذااكك لوا تاما ىذريالد نسأل هوحددادجلا دلع موب .اموهسد مدرب عمج يدملاو نيرح حتت نرحل نير عم للا رلوق ل٠: ورببخ نشك ىقشأملا ند لذ
 نم نبالا الو نيالا نم بالا ثريالف اب [شمرع اد لكس لظورمبا ف اورتن باو بارلانم اء ايحالا نر ول لوق حلا مدس اد
 ليلا ف كلذ ىلع ن عن كلام انرئعرارتماوسرلوق حتي وتحل ا نب الا نم ثمر شبا تنبع رشنب بمال نم شم دلي ىلإ نم الا
 رظرو مروجو ةروزعلا عضوم ىف الاكشن اي نايرجلا تبني لوف لوكشم ليو وموال بق توم نايرحلا بيسو رب كشلاب جز ائشتوصوا محام شرار نمد ماو لكق [قتتسا ورش نا كلذ ىف بول او ىليث ل نبتاذخا بو سشن لام نادعاو لك ثري نا (:زيليلتم ثدي ل نان أ لاب نرعتسواو لكش ير دام فلالالوق يل # را نينا منع ىل اوت شا صد تبا ننرينورطدرلب ىلا نع ىو وم الاربع ب /ركد
 لثنلاي لوزيال نيقبلا نا نسركو ىدلا ]رو ةرورطلا عطوه ننعم عتتيال سس ةروزملاب تباًنل او دج اص نم ايزم لك
 مارا زر لع ناكام ىلع ناك ايار جانا ن اذ نونقملا نود اعلا باوصتس اور ثلا قلوس تلا مس امناو ثوم تدهدحب اي هاب نيب طشلا نال يصعتو كشلاب ضير اذا قاقتتسالا تقيال ب نيت ملاموانيي مولحسط .وكذملانلا نال وظن نحو رفلا فر يكل صا
 ميلا اًالذ ست الو ام الم نشر ووري ناتيبلا حرطملا للمال اربد ىول كلارعدالا مرش اود ابرج لما نمو قطو يلوي شساو يب وفرط ا مدل يتلو الصلال شف ايل ةيرينلا رجلا نم هدام لل مالا رم نس دولا موي هريس نم عرزفلا عفو رو ىوقلاىلحل اهلا لس ليلا اتسالا تاريرقنو نست اورضالا حم ةراتيماورل او راختملاررلاورسلع اب لاك بس امد رييسلا حررشسو نفل ريع لو منا صرلاو مريب نسلارثا وعلا لثم ٍةر عم بيكن مؤ وام تالا هزب ىف ام لكنا ملع او مدريد لسد ترم :مدرلىلا نعى ورام هريذولو روم نم تريلا اتتسا ىف الع فيبر وتل (ىفن ىف ءزباغ لعجتر وقفا ةوبكن يكملام تابثا الن الا هاا ىف يف ققبما لييرلاروجولال ليزملا ليدل
 نمنيزلا رىعاو لأى دىتب !قطصملا مدعرلا ضؤرلا ىنب ارم لييبعد كيرب ىلع لسد لص تعنم ال طم لوو تيس! الان أمال

 . امد ىنضرتو تحاك ى رتب اور روف
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 للا اهبلاش

 لوسر ةولصر قحرمرمب

 (انب تمس ش اوفر صان نب

 سد رد هو هرم لاألوا

 عشب و مك الدوار يصب سي

 مريع سس زو لطف ىزب سب

 رنشاب زوي شيش نابع
 ى وا شي مروؤ نازارعب

 ريو شرط لامر ا
 رموز ا تسير غن أ في

 لال مانت ل ىعوم سيب

 ثرراعت اوم

 نار قحان لتتشررا عل اب نآرض ابرك قلكمذا

 م ثالثا تيقر

 ورش و
 نايتشكع و در, شْسضو

 سيور سس ثلثو نائل
 ما تلاسو ندم سو ب

 دا د را ىلا

 ورغشل دالك ردا لذ

 وا ابدلو كي فضال دز

 سيات بو شلفسا سب تنب
 اب دوخ ٌناابرنا تابصع
 ايلعاب تايلفسرب سس

 السب ركز دول موز اي
 ر شفر ء ضر اك تا
 ناري تس ع بوضع ار( نواف

 فقضاو ةوث از ود دالواب ما

 وشو نز + صم ىف اي تل
 ىسسرثشاررورمج نازامب
 بساب رئاابأ اسرلمب ىولإا

 برز ووشمت ركب مج

 لوقت لآ ري هر و صرع

 ( اقم زرنا تاي

 يصب تل قلعت ارواس
 شب حيو تس تنسو دع

 ناسرب ثدنل ىعوب سب
 سيمت بسزا تتم ناز ارحب
 دنطايهرببسض لاب سب
 ىل و م رشن لرب تالاومزا
 رصكرب بسلا لرقم سس
 رقم ليون لوقب رقم ناو
 |_لالاتب تب برسري ناذادعب

 دامتريث تدم بترت لج

 ثارُو بجاع بو“ اكلسلا

| 
 ناززا يدوي نمو ارو فض
 نلرا 7 ارش نزؤمو دو هذ

 ّ ثم نك لوزاوكذاب

 (سشبا مرد بريصعلض حب

 م نزو تلثحربو لرس

 وش ٍفسن ]مب ح اموزو جر

 ثلا رب تلق. وريف صن

 ٌاوو رح لشرب

 سني اب دل اي وو اب بج
 انو لاعد ارنا تابصع

 رس ثني (ى امكنكى ردي
 نامرمرت عورحو لوشااي
 قدر لف تركو ريك نس

 ود ناز ىو تاو

 تسماوبا كيو ناش بسن
 ببمعسورد وه دج نآر جاب

 ىوس سار تاجوذ تصوز

 روث لصاو ع عرف تسا را

 ناز ارتوذ سب نبا شيز

 قوخا نبا راوي سب

 نأح رغد
 ركذ تف ماتايرلا فن

 را و ورا فوغ نو

 كتساوهرزاورزا ل ائاب سر

 رامجو تسب زوونتوا اي نأ

 روس فاط تمس
 ضرش 2 00

 ا مسفل اطر وأ
 - ركيد فول اير لكاي
 ارزيلا نرسم لغاررو
 نترسمو فاوثرر ل يق نو
 ركو عمجو لص اعابزاب
 (امتتسلب بيزع ني ذاردب

 تابصعر_ ضف لبازا لثمن
 ناش . حرز لق ازا ار ورم

 بلاطو وف س ان جرماو سم

 ضعدب ايدرف دلو جورب 0ص

 دمج عرورورشاب بار
 نآلاعتشازارولو باس

 بسال تولع

 نا سم ن1 ليلك مذا

 ري تس شكا سس تبرير

 ره دات تنجو قاوا لوك

 فىسا هرّيفس ان قاطوا لوع

 دابطرش تفسو تببوالوغ

 رول, ثور نيب اب ناو نوب
 نيرفب تسدا ( امم نيابترد

 ا تبسو رب لكاي نئنو

 نيد اد لي نوب لئامترذ

 امي تس لب نبا حرس جرا

 3 ريو كب نابترد

 رك قرط م امئان يبست نيا
 ( انس 1 ركب دد

 رج رظم يرش بس ورشعس سي

 ت اهوزورموشروربدد

 ناسربدد لباب لاي هداد

 ورب سيو مامس نوب ُشْرلا



 تاريملاف ب يارا

 تس مسزاو سؤرذا لأسأ تس ايما دج وش دج وز
 ارتنما _ تاوئيوصا اي[ ان _تسارداسك دول

 (امرالاىوز

 تارصعور شاب رف ىزؤريط | ١ توما ا بيت ناد مردذ
 ومو نززا تسرثلا لمت ظح | | رسب تنيو تببدالدا لوا ا مش ادب نلاس دهبمع
 اسوا قحس سرر | | دالوا تخازونا تائب سب هاد جارد هرس انة رع

 مشكارب وا ز و: تيم لم | | راه صا فصوو برق تف |. راسب مم عرف نيي دج سب

 وازلقاربوجب سشسريع لمح || #حو مس حرظ جس زنك | تتسم تسر او عنك
 رروساي فان ف ايزل فش || سسك وا ن ان داو ذا لوا | لا هل اسوأ تسرادردرم
 0 سيفا اه نو ثسار | . كشسا. تنيمز ش'ارسس سب
 ا بكا لج نيل هارد ردك ب رم لكاي لاثثسم ضو نيا مدد

 وا ٍتدالدذا لاسزإل ان وكل شعم ار ر وثم لام ار شماس مب تيدر الع ٍنائداو م دو

 راد طضرد هورمد لامرد هرنز | رامْسر ع زوا ارز نين“ دآنانيا مس سشضتو واي راد لس انراو مسدد برم
 ىلاع شسداو#ب نادرب ظح | ل 000 ناباوت ضر اي ناشر اوردرلرتم يسن قير اع ثشمراو ب نادر زح ٠١ قلاع تسراو لانورب سي لاو ل م

 رش ني اعمودد نفوز مش كاسم جيشتو لان
 ورمي نلف مسيررنم | دول. نال اي لاصرسب
 حرر دس عرراز ل تضل اي | حصا تس غلب رمش
 تس لاقداوجباد سس هلا تسا لامس يو رب طخ
 رين وبلاد ناو حب وتب | ريك ثراوو مسن اد نيد

 (لهاوج ةصالخ نصيف مه تأ ص ىلع لغو مار وشن مءالولاب مهل بتكوزا ويلا ناهينت هتيح ا جون ىدلا هند نمحملا
 محهل قو هار رهط ابارشو موت ا قيحرلاو .موتجلالجالاو موسقملا ق ىزلامهل ىدقو +اًريصبتو ىّدهمهداتو
 ىف نيم اقلا هب اهصاؤ هلا لعو اوين ٌياوسو هنذاي نا ىلا يعاد رم ننواريتج خف اكسانلا ىلا نس ١ هيخاند وم انيس لعمال سلاو قولنصلاو ةاري نكتالو ايزح م ويلااوشختا) لاقو باج امهلعق سو بابلا

 نووطي عوشنخل امهر احشو عونقل ا مهقالخا + اريسكن وردببو ارابج نورسكي هّيهن قنيبلتتبلاهتمدح |

 .تيرلا جارسؤميلل نيترلا نكملا ناك الذ سدو خاريققو ةلائاسمهرستفا لي نورثودو عوج لبع عولضلا |
 اريصن نيبل اطال و دجوو . لوقل اواراعلا نم لويقل امم اسن سيِلع تيد ؛اريهظ يضر اذلل ضئارقلاق
 ةووسو ةجْذ# - دسحلا نعنيص_ىحلال | ىلع ضف احلا انالوم- سوادا مرتحلا- ننالامركملا هحبطب قتعا

 هتيلجتو ههضوتو هتيلحتو هنييشحتب رماد ٍاروكششم ديعس نوكيل-لآي الار مقو- لآمالا لآنيل .لاملا ل نبو
 ىولوملا لوما فيرطخلا لضافلاةلباقمب لله سلات لمجنس ىداهلا سبع ىرلوملا نمل .ىداوبلاور عملا لضافجارمسلاب ىمسملا بانك انه محصور اويسع هنم ترجر أم ترو ةعاطر امس تيجاالا-ةعاس تفقرأمذ
 يّقح هعسو سوجلا لذبو هيعس نحاو لك ىىساريطتسم عرش ناك ادود لثداه ابح ىقريمل !فييطللا دبع
 هللادمج ءاجو ةيربنلا ةرجعملا نم هنلكشنم لوالا عيبرلارهرتلاو ىلهلا ةدذب ى مقاولا قاينيلا طملا ق عيطت
 دّلد | ىل ىجتلملا سبدلا ةررح اريشك اعفن هيف نورت ياجعل (ئشلااو نخ  درطلا ايي ايف ارورعس تيرظ انلل بيزيد
 مالعلا ىدييا هب تلو لدت نوصوملا ب كلا نك امل مث ركع لعررا هاعج ىزؤيكل نيل ماظن سين ىوقلل
 يبس قرب# نم ةامثلثو فلالا ىجب نيسمعخ ةنسيروهش نم لوالا عيبرلاريرثلا ق هعبط نم خارفلا مقرف وتوم هعبطلا ةيازعلا نانعانيرصااجتلا نع هتعمل هنم قيمي ملو لوبقلا من اسن سلع تبهو لوعفلا|

 نيعبجا هب احصاو هلا ليك ىلع كدالنيلسربلا

 تل ا
 اوس مر[ ودول,لكشم ب | شن دول ن زووم زارت

 ليج

 درك دياب ليفكد غا كي
 نس تسسا ثداول ىف اب مدد

 رتب ىف تمس ثسد ومو ثراو
 واز سشملف ارب زوري ثسدا
 رب تس داد دري د داو ه منذ

 ه ىدتح سس

 هدر 1 تال ني دزارُلم

 ماوع قح ريكو نارسم ري
 دترم كس ثااو دوب

 (لسارددرابسسل ن رب
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 ناش او لجباىمالح


